
……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

I 
 

 

 

1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME 

ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU 

BİLDİRİLER KİTABI 

 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

I 
 

 
 

 

1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ 

SEMPOZYUMU 

 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

 

 

 

 

 

Düzenleyen 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İŞLETME BÖLÜMÜ 
 

 

 

 

 

Editörler 

Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ 

Arş. Gör. Fatma ARSLAN 

 

 

 

 

 

7-9 Nisan 2016  

 GAZİANTEP 

 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

II 
 

1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ 

SEMPOZYUMU 

 

BİLDİRİLER KİTABI 
 

 

 

 

© Her hakkı saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı, yazarlarının izni olmaksızın, 
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, 
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IV 
 

SUNUŞ 

 

 
İşletme ve işletmecilik, insanlık tarihi kadar eski, toplumla devamlı iç içe olmuş konular olarak 

günümüze kadar varlıklarını koruyan temel kavramlar olmuşlardır. Birlikte yaşamanın gereği olarak 

insanlık her zaman işletmelere ve bunları işletecek olanlara ihtiyaç duymuştur. Toplumlar büyüyüp 

geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, işletmecilik kavramı da bu gelişme ve ilerlemelere ayak uydurarak, 

günün şartlarına uygun bir şekilde insanlığa hizmet etmeye devam etmiştir. İnsanlardan oluşan kurum 

ve toplulukların yönetimi, organizasyonu, kaynakların kullanımı ve finansmanı gibi temel konular her 

zaman önemini korumuştur. Müreffeh bir toplumun yolu başarılı işletmecilik uygulamalarından 

geçmektedir.  

İşletmecilik alanında ulusal ve uluslararası akademik bilgi ve birikimlerin sunulduğu bilimsel 

zeminlerin sayısı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de,  gittikçe artmaktadır. Üniversitelerimizdeki 

saygın bilim insanları ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarda sundukları teorik ve pratik 

akademik çalışmaları ile bilim soframızı gittikçe daha zengin bir hale getirmektedirler.  

Ulusal çapta baktığımızda 250.000 civarında bir öğrencinin lisansüstü (doktora dâhil) eğitim gördüğü 

anlaşılmaktadır. Bu sayının yaklaşık yarısını işletme alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Batı akademiasında lisansüstü öğrencileri kapsayan ve onları bilimsel çalışmalar 

yapmaya teşvik eden bilimsel faaliyetlerin çok daha yaygın olarak yapıldığını görmekteyiz. Bu 

eksikliğin giderilmesi gereğini fark eden değerli meslektaşım Doç. Dr. İbrahim Halil Ekşi’nin üstün 

gayretleriyle, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 1. 

Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu düzenlenmiştir.  Bu sempozyumun işletmecilik alanında 

çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilimsel kazanımlarını paylaşacakları seviyeli ve örnek bir 

platform olacağına inancımız tamdır.  Gaziantep gibi bir kültür ve gastronomi kentinde 

katılımcılarımızı ağırlamaktan dolayı hem mutlu hem de heyecanlıyız.  

Üniversitemizin Rektörü sayın Prof.Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, her zaman olduğu gibi, bu akademik 

faaliyetimizde de bize her konuda yol gösterici olmuş, desteğini bizden esirgememiştir. Sempozyumun 

fikir sahibi olan ve gerçekleştirilmesi için her türlü gayreti gösteren sempozyum yürütme kurulu 

başkanımız, değerli meslektaşım Doç. Dr. İbrahim Halil Ekşi’ye bir defa daha teşekkür etmek 

istiyorum.  Bilim kurulu üyeliğini kabul ederek, yarının bilim insanlarına destek olmayı kabul eden 

değerli meslektaşlarıma, sempozyum bildirilerinin değerlendirilmesi aşamasında verdikleri değerli 

katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Sempozyumun düzenlenmesindeki yoğun çaba ve 

gayretlerinden ötürü, yürütme kurulunda yer alan tüm meslektaşlarıma da teşekkürü borç bilirim.  

 

 

 

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN 

Sempozyum Dönem Başkanı 
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V 
 

ÖNSÖZ 

 

Ekonomik sistemin en küçük yapı taşları konumundaki işletmeler, ülke ekonomileri için çok önem arz 

etmektedir. İşletmelerin yapılandırılması ve A dan Z ye işleyişini konu alan işletme bilim dalı da, yeni 

uygulamalarla kendini geliştirme gayreti içinde olmaktadır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi işletme 

lisansüstü eğitimi de yetkinliklerimizi farklılaştırmaktadır. İlkini düzenlemekte olduğumuz bu 

sempozyum, söz konusu değişen şartlara uyum sağlama anlamında karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal bilim dallarının bazılarında uygulanmakta olan lisansüstü öğrenci sempozyumları, işletme 

alanında henüz yeni bir uygulamadır. Bu açıdan işletmenin tüm alanlarında yüksek lisans ve doktora 

yapan öğrencilerin hazırladıkları orijinal çalışmalar veya tezler, tartışılacak; sempozyum öncesindeki 

düzeltmelerle ve sempozyum sırasındaki katkılarla kalitesi artırılacak; genç araştırmacıların hem 

alanındaki öğretim üyeleri ile hem de kendi aralarındaki iletişim/etkileşim sağlanabilecektir. Ayrıca 

farklı üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşturulan kurullarla birlikte, bu organizasyonun sürekli 

hale getirilmesi de planlanmaktadır.  

Sempozyumun kalitesini ve farkındalığını artırmak amacıyla, hakem değerlendirmesinden yüksek 

puan alan çalışmalar; Business and Economics Research (BER) Journal, Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Journal Of Accounting Finance And Auditing Studies (JAFAS), 

Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi ve Maliye Finans Yazıları Dergisi 

dergilerinde  yayınlanacaktır. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve 

Ekonomi Araştırmaları Dergisi ve  Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Sempozyum 

Özel Sayısı” çıkaracaklardır.  

Bu alanda ilkini düzenlemekte olduğumuz  “1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumunu”, 

Güneydoğu’nun ve belki de doğunun en gelişmiş şehri olan Gaziantep’te yaptığımız için gurur 

duymaktayız. Yeri gelmişken, sempozyuma destek veren, başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Yavuz COŞKUN olmak üzere, Sempozyum dönem başkanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Cengiz TORAMAN’a etkinliğe cesaretlendirdikleri ve destekleri için teşekkür ederim. Ayrıca 

sempozyuma maddi destek sağlayan kurumlara ve özgün bildirileri dergilerinde yayınlama fırsatı 

veren Üniversitelerimize de, tüm ekibim adına teşekkür ederim.  

Sempozyuma gelen bildirilere hakemlik yapan, verdikleri düzeltmelerle birlikte, bildirilere katkı 

sağlayan, Gaziantep’e gelerek, genç arkadaşlarımızın gelişimine destek sağlayan bilim kurulu üyesi 

Hocalarımıza da teşekkür ederim. Maddi desteklerin yanında, organizasyonun mutfağında, başından 

sonuna emek sarfeden, araştırma görevlisi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürü borç bilirim. 

Sempozyumun, başta işletme camiasına ve genç akademisyen arkadaşlarıma, Üniversitemize, 

Gaziantep’in tanıtımına ve ilgili kişi-kurumlara yararlı olması dileklerimle… 

 

 

 

Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ 

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı 
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Özet 

Kurumlar kazançları üzerinden vergilendirilmektedirler. Kurumlar vergisi oranları ülkeden ülkeye çeşitlilik 

göstermektedir. Türkiye'de bu oran %20 olarak uygulanmaktadır. Bu vergilendirmeye ise çeşitli durumlarda 

istisnalar ve muafiyetler uygulanmaktadır. Bu yol ile hem çift vergilendirme gibi adaletsizlikler önlenmeye 

çalışılmakta hem de kurumlar çeşitli açılardan desteklenerek teşvik edilmektedirler. Kurumların hangi istisna ve 

muafiyetlerden yararlanabileceğinin ve nasıl yararlanabilceğinin iyi anlaşılması karışıklıkları önleyeceği gibi 

kurumlara fayda sağlayacaktır. 

Bu çalışmada 3 bölüm halinde kurumlar vergisinde istisna ve muafiyetler ele alınmaktadır. İlk bölümde kurumlar 

vergisinde istisnalarda, ikinci bölümde ise kurumlar vergisinde muafiyetlerden bahsedilmektedir. Üçüncü 

bölümde ise kurumlar vergisindeki istisna ve muafiyetlere ilişkin bazı durumlar örnekler yardımıyla açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumlar Vergisi, İstisna, Muafiyet 

 

 

EXCEPTIONS AND EXEMPTIONS IN CORPORATE TAX LAW AND CLARIFICATION 

OF SOME CASES WITH EXAMPLES 
 

Abstract 

Corporates are taxable from their earnings. The corporate tax changes from country to country. In Turkey the 

corporate tax ratio is 20%.  There are some exceptions and exemptions for this tax payment. With this both the 

injusticeness of double taxing has been prevented and the corporates supported in some ways. It is for corporates 

to understand which exceptions and exemptions they can benefit and how they can benefit from them and 

prevent confusion. 

This study is about exceptions and exemptions in corporate law with 3 parts. First part is about exceptions in 

corporate law, second part is about exemptions. In third part some situations in corporate law aabout exceptions 

and exemptions explained with examples.   

Keywords: Corporate Tax, Exception, Exemption 

 

 

1. GİRİŞ 
Kurumlar vergisinin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır. Kurum kazançları ise Gelir Vergisi 

Kanununda sayıldığı üzere aşağıdaki gelir unsurlarından oluşmaktadır; 

 Ticari Kazanç, 

 Zirai Kazanç, 

 Serbest Meslek Kazançları, 

 Ücretler, 

 Gayrimenkul Sermaye İratları, 

 Menkul Sermaye İratları, 

 Diğer Kazanç ve İratlar 
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Konu bakımından gelir vergisine girmeyen unsurlar kurumlar vergisine de girmeyecektir (Şenyüz, 2001:275). 

Kurumlar vergisi mükellefler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Capital, 2003:50); 

 Anonim Şirket 

 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

 Limited Şirket 

 Yatırım Fonları 

 Kooperatifler 

 Yerli/Yabancı Kamu İktisadi İşletmeleri 

 Dernek ve Vakıf İşletmeleri 

 İş Ortaklıkları 

 

 

Tablo 1. Kurumlar Vergisi Dünya ve Avrupa Birliği Ortalaması 
  

Dünya Ortalaması %24,08 

Avrupa Birliği Ortalaması %22,75 

Kaynak: Ceyhan, 2014:25 

 

Türkiye'de kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmaktadır. Tablo 1'de kurumlar vergisinin dünya 

genelindeki ve Avrupa Birliği'ndeki ortalaması verilmiştir. Türk Vergi Sistemi içinde önemli bir yere sahip olan 

kurumlar vergisi ile kurumlar vergisi içinde yer alan diğer düzenlemelerin, kanun hükümlerine ve amaçlarına 

uygun olarak uygulanması önem taşımaktadır. Hem vergi idarecileri, hem de mükellefler için önemli sonuçlar 

doğuracak olan istisna hükümlerinin yanlış yorumlanması ve uygulanması, bir kamu alacağı türü olan vergi ile 

ilgili önemli kayıplara ve mükellef aleyhine oluşacak ciddi haksızlıklara neden olabilmektedir. 

 

Grafik 1. Ülkelere Göre Sıralı Kurumlar Vergisi Oranları-1 

 
Kaynak: Ceyhan, 2014:26-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

4 
 

Grafik 2 Ülkelere Göre Sıralı Kurumlar Vergisi Oranları-2 

 
Kaynak: Ceyhan, 2014:28-29 

 

Grafik 1 ve Grafik 2'de kurumlar vergisinin çeşitli ülkelere göre oranları verilmiştir. Bu çerçevede 

görülebilmektedir ki kurumlar vergisi oranları ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Grafik 3. Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayısı En Fazla Olan 10 İl (Aralık 2014) 

 
Kaynak: TEPAV, 2014:4 

 

Grafik 4. Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayısı En Az Olan10 İl (Aralık 2014) 

 
Kaynak: TEPAV, 2014:4 
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Grafik 5. Yıllar İtibariyle Türkiye'de Kurumlar Vergisi Trendi 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı   

 

Bu çalışma ile kurumlar vergisinde istisna ve muafiyetlerin kısaca bahsedilerek bazı durumların örnekler 

yardımıyla açıklanması amaçlanmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kurumlar Vergisi 

İstisnaları incelenirken ikinci bölümde Kurumlar Vergisi Muafiyetleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise 

kurumlar vergisinde istisna ve muafiyetlere ilişkin çeşitli durumlar örnekler eşliğinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar 
İstisna kelime anlamı olarak bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma anlamına gelir. Vergi açısından ise 

vergi kanununun hükümleri çerçevesinde esasen vergilendirilmesi gereken belirli bir kısım vergi konularının 

(kişiler değil) aynı kanun hükümlerine göre vergi dışı bırakılması istisna olarak adlandırılır (DT, 2016). Yani 

kısaca vergiye tabi olması gereken bir olayın ya da bir gelirin, tamamen, belli bir miktar ya da oransal olarak 

hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. Kanunda yer alan kurumlar vergisinden istisna kazançlar şöyle 

sıralanabilir; 

 İştirak Kazançları İstisnası 

 Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası 

 A.Ş’lerin Yurtdışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna 

 Emisyon Primi İstisnası 

 Yatırım Fon ve Ortaklıkların Kazançlarına İlişkin İstisna 

 Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 

 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlara İlişkin İstisna 

 Bankalara Tanınan Taşınmazlar,İştirak Hisseleri, Rüçhan 

 Hakkı Satışlarından Doğan Kazançlara İlişkin İstisna 

 Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası 

 Yurtdışı İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden 

 Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna 

 Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezi İşletilmesinden Elde 

 edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

 Kooperatiflerde Risturn İstisnası 

 Yatırım İndirimi İstisnası 

 OHAL (Olağanüstü Hal) ve Köy’lerde Geçici İstisna 

 Türk Uluslar arası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve 

 Devrinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

 Teknokentlerde Yapılan Faaliyetlere İlişkin Kazanç İstisnası 

 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 

 Lisanslı Depoculuk Kanunu’na tabi ürün senetlerinin elden çıkarılmasına ilişkin istisna 
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2.1.1. İştirak Kazançları İstisnası 

İşletmelerin başka işletmelere sermaye yoluyla ortak olması ve bu yolla kazanç elde etmesi günümüzde çok 

karşılaşılan bir durumdur. Vergi açısından bir sermaye şirketinin ortağı bulunduğu bir başka sermaye şirketinden 

elde etmiş olduğu kar payına iştirak kazancı denilmektedir (Seviğ, 2009). Bu kazançlarda iştiraklerin elde 

ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödeyip kalanı iştiraklerine dağıtması sebebiyle, iştirak kazancı elde eden ana 

işletmenin bu kazanç üzerinden vergilendirilmesi çifte vergilendirmeye yol açabilir. Bunun önlenmesi için iştirak 

kazançları vergisel açıdan istisna sayılmaktadır. 

Buradaki kazanç tam mükellefiyete tabi bir kurumun sermayesine katılınması nedeniyle elde edilen bir kazanç 

olmalıdır. Kara katılma imkanı veren kurucu senetleri ve intifa senetleri de aynı nitelikte olup istisnadan 

faydalanabilir. Mükerrer vergilendirmeyi önleme amaçlanır fakat ana şirkette vergileme yapılmamış olsa dahi 

gelir vergisi kanunu kapsamındaki yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları da iştirak eden 

kurumda istisnadan faydalanır. Bu iştirakin oranı ve süresinin önemi yoktur. 

 

2.1.2. Yurtiçi İştirak Kazançları 

Kurumların aşağıda sayılan iştirak kazançları kurumlar vergisi kanununca istisna kapsamındadır (Gökmen ve 

Çevre, 2012):  

 Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç tam 

mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar,  

 Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa 

senetlerinden elde ettikleri kar payları. 

 

2.1.3. Yurtdışı İştirak Kazançları 

Yurtdışında elde edilen iştirak kazançlarında dikkat edilecek noktalar şöyle sıralanabilir (Şenyüz vd., 2013:185-

186); 

 İştirak edilen şirketin niteliği 

 İştirak sermayesinin belirli oranına sahip olunması 

 İştirak payının belirli bir yıl elde tutulması 

 Belli bir vergi yükü taşımaması 

 Kazancın Türkiye’ye getirilmesi 

Kurumlar vergisi kanunu çerçevesindeki bu esaslara göre yurt dışında iştirak edilen kurum anonim veya limited 

şirket statüsünde olmalı ve merkezi Türkiye’de olmamalıdır. Sözkonusu yurtdışı iştirakin sermayesinin en az 

%10’una sahip olunmalı ve kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payı aralıksız en az bir yıl elde 

bulunduruluyor olmalıdır. İştirak kazancı için en az %15 oranında vergi ödenmiş ve yabancı işletmenin faaliyet 

konusu finansman temini, sigortacılık veya menkul kıymet yatırımı ise yurtdışında ödenen vergi yükü en az %20 

olmalıdır. İştirak kazancının kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş 

olması gerekmektedir. Burada transfer edilen kazancın Türk Lirasına çevrilmesi bir zorunluluk değildir fakat 

çevrilme durumunda kur farkları istisna kazancın hesabında dikkate alınmamalıdır. Ayrıca yurt dışı inşaat işleri 

için zorunluluk nedeniyle kurulan şirketlerden elde edilen iştirak kazançları da hiçbir şarta bağlı olmaksızın 

kurumlar vergisinden istisna sayılmaktadır. 

 

2.1.4. İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 

İştirak hisselerinin satışından kaynaklanan kazançların istisna sayılması kurumlar vergisine göre yurtiçi ve 

yurtdışı şeklinde iki şekilde ele alınmaktadır.  Yurtiçi iştirak hisselerinin satış kazançlarının istisnası bazı 

koşullara bağlıdır. Bunlar (Şenyüz vd., 2013:186-187); 

 İlgili kıymetlerin en az iki tam yıl süreyle işletmenin aktifinde bulunması, 

 Elde edilen kazancın ilgili kıymetlerin satışından elde edilmiş olması, 

 Satışa konu olan bedelin satışı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi, 

 Satış kazancının istisnai kısmının 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması, 

 İstisnai kazancın 5 yıl içinde sermayeye dahil etme haricinde herhangi bir şekilde başka bir hesaba 

devredilmemesi, işletmeden çekilmemesi ya da dar mükellef işletmelerce ana kuruma aktarılmamasıdır. 

Yurtdışı iştirak hisselerinin satışından kaynaklanan istisnadan tam mükellef anonim şirketler 

yararlanabilmektedir. Burada yurt dışındaki iştirakin anonim veya limited şirket statüsünde olması daha önce 

sayılan gereklerdendir. İşletmenin aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif 

toplamının %75 veya daha fazlasının yurtdışı iştirak hisselerinden oluşması ve yurtdışı iştiraklerinin her birinin 

sermayesine en az %10 oranında iştirak edilmesi de gereklerdendir. Satışa konu iştirak hissesinin en az iki tam 

yıl aktifte bulundurulması satışa konu olduğu takdirde istisna sayılması açısından önemlidir. Burada yurtiçi 

iştirak hisselerinin satışına göre önemli bir fark yurtiçi iştirak hisselerinin satışında kazancın %75’i istisna 

olduğu halde yurt dışı iştiraklerde istisna oranı %100’dür ve söz konusu kazancın işletmeden çekilmesi yasağı da 

yoktur. 
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2.1.5. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 

İşletmelerin mali yapılarının güçlendirilmesi işletmeye ait taşınmazların etkin ve verimli bir şekilde mali 

döngüde kullanılmasına da bağlıdır. Bu amaçla aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda işletmenin en az iki 

tam yıl süreyle aktifinde bulunan gayrimenkullerin satılmasından kaynaklanan kazançların %75’i kanuna bağlı 

olarak istisnadan faydalanacaktır; 

 Gayrimenkulun en az iki tam yıl diğer bir ifade ile 730 gün işletme aktifinde bulunması 

 Kazancın sözkonusu kıymetlerin satışından kaynaklanması 

 Satışa konu olan bedelin satışı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi 

 Elde edilen kazancın istisnadan faydalanacak kısmının satışı takip eden beş yıl süreyle pasife özel bir 

fon hesabında tutulması 

 İstisnaya konu olan kazancın beş yıl içinde sermayeye eklenmesi haricinde herhangi bir şekilde başka 

hesaba nakledilmemesi, işletmeden çekilmemesi veya dar mükelleflerce ana merkeze aktarılmaması 

 

2.1.6. Emisyon Primi İstisnası 

Emisyon primi anonim şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımı esnasında ihraç edilen hisse senetlerini nominal 

bedellerinin üstünde satın almaları durumunda işletmeye giren paralardır (Toroslu, 1997:8). Sözkonusu prim 

şartsız bir şekilde kurumlar vergisinden istisna sayılmıştır. 

 

2.1.7. Yurtdışı İşyeri/Şube Kazançları İstisnası 

Bahis mevzuu işletmelerden kazançlar aşağıdaki koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edlmiştir; 

 Sözkonusu kazançların doğduğu ülkenin vergi kanunlarına göre en az %15 gelir vergisi ve kurumlar 

vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması 

 Kazançların doğduğu hesap döneminin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe 

kadar Türkiye’ye getirilmiş olması 

 Ana faaliyet konusu finansal kiralama da dahil olmak üzere finansman temini, sigorta hizmet sunumu 

veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda kazançların doğduğu ülke vergi kanunlarına göre en az 

Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 

taşıması 

 

2.1.8. Yurtdışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmet Kazancı İstisnası 

Yurtdışındaki inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar şarta bağlı olmaksızın 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 

2.1.9. Banka Borçlanmalarına ve Borçlanmadan Kaynaklanan Devirlere İlişkin İstisna 

Bankalara borçları sebebiyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan 

kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazların bu borçlara karşılık 

bankalara veya bu fona devrinden sağlanan kazancın, borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına tekabül eden 

kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (Yiğit, 2016). 

 

2.1.10. Risturn İstisnası 

Kavram olarak geri verme anlamına gelen risturn, kooperatiflerin üyelerine yıl içinde ortakların yaptığı 

faaliyetler sonucu doğan gelir gider fazlasının yıl sonunda kooperatif ile görülmüş iş temeline göre 

paylaştırılması amacı ile yaptığı ödemelerdir (Mutluer, vd., 2005:167). Risturn istisnasına ilişkin esaslar şöyledir 

(Şenyüz vd., 2013:192-193): 

 Risturn istisnasından sadece tüketim, üretim ve kredi kooperatifleri (kurumlar vergisinden muaf 

değillerse) yararlanabilir. 

 İstisna ortak içi işlemlere isabet eden kazanç kısmıdır. 

 Risturnler ortakların kooperatifle gerçekleştirilen işlem hacmine göre dağıtılır. 

 Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasına sadece ortakların kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını giderecek 

gıda ve giyecek karcamaları girer. 

 

2.1.11. Diğer İstisnalar 

Kurumlar vergisinden istisna edilen diğer kazançlar şöyle sıralanabilir; 

 Serbest bölgede faaliyet göstermek için ruhsat alan mükelleflerden serbest bölgede imalat işi yapanların 

bu faaliyetlerinden kazandıkları kazançlar 

 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan mükelleflerin bu bölgedeki yazılım ve AR-GE 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 

 Ticari amaçlı kullanılan tüm yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemilerinin Türk Gemi Sicili’ne kayıtlı bir 

şekilde işletilmesi ve devrinden elde edilen kazançlar 
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 Tarım ürünlerine yönelik ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 

 Elektrik dağıtım işletmeleri ve elektrik üretim tesislerinin devir, birleşme, kısmı veya tam bölünme 

işlemlerinden oluşan kazançlar 

 

2.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Muafiyetler 

Muafiyetin kelime manası ayrı tutulma, kendisine uygulanmamadır. Vergi açısından ise muafiyet, vergi 

kanunlarına göre kendileri açısından vergi borcunu doğuran bir olay olamsı ile beraber aynı veya diğer 

kanunlarla belirli kişiler veya kişi gruplarının açıkça vergi mükellefiyeti dışında bırakılması şeklinde 

tanımlanabilir (DT, 2016). Bir vergi kanununun hükümlerine uygun olarak esas itibariyle mükellef olması 

gereken bazı kişiler veya kişi gruplarının (dernek veya şirketlerin gibi) aynı kanunun açık hükümleriyle o 

verginin mükellefi sayılmaması muafiyet olarak adlandırılır. Daha kısa bir tanımla elde edilen kazanç ve iratlar 

nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ve kurumların, ilgili vergi yasalarında yer alan özel hükümlerle 

vergi dışı bırakılmasıdır. 

 

2.2.1. Kamu Kurumu Muafiyeti 

Kamu kurumlarına yönelik muafiyetlere kamu krumlarınca idare edilen eğitim, kültür, sanat, sağlık ve sosyal 

nitelikli kuruluşlar, kreşler, konukevleri, askeri kantinler, sergi, fuar ve panayır açan kurumlar ve sundukları 

hizmet karşılığında harç ve resim alan kurumlar girer. Bu tür kurumlar ve nitelikleri şöyle sıralanabilir (Güngör, 

2016); 

 Güzel Sanatlar İle Tarım Ve Hayvancılığı Teşvik Etmek İçin Kurulan Ve İşletilen Kurumlar: Tarım ve 

hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 

işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune 

fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi 

yayınevleri ve benzeri kuruluşlar 

 Çevre İnsan ve Hayvan Sağlığını Korumak Ve Tedavi Maksadıyla İşletilen Kurumlar: Genel insan ve 

hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, 

çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, 

distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar 

 Sosyal Amaçlı Kurumlar: Sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım 

kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları, darülaceze atölyeleri, 

öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar 

 Sergi, Fuar ve Panayır: Hükümetin izniyle açılan yerel, ulusal ya da uluslar arası sergi, fuar ve 

panayırlar 

 Kreşler, Konuk Evi Ve Bunların Kantinleri: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait, sadece 

kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve 

konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinler 

 Yaptıkları iş ve hizmet karşılığı resim ve harç alan kamu kurumları: Üniversiteler, yargı organları, 

belediyeler vs.  

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango 

İdaresi Genel Müdürlüğü: Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliğe sahip özelleştirme idaresi kurumlar, kar 

amacı dışında tasarrufların teşviki, kamu yatırımlarının hızlandırılması, konut sorunun çözümü gibi 

amaçlarla kurulan kuruluşlar, Milli Piyango İdaresi 

 Darphane ve Damga Matbaası: Darphane ve damga matbaası kuruluş kanunlarında yer alan işlemleri 

yürüttüğü sürece (ufaklık ya da madeni para basımı, pul ya da kıymetli evrak basımı gibi) kurumlar 

vergisinden muaftır. Ancak kuruluş maksadı dışına çıkarsa; örneğin bir bedel mukabili kitap basarsa bu 

yüzden kurumlar vergisi öder. 

 Askeri Fabrika ve Atölyeler: Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve askeri bakım ve tamirat 

yapan kurumlar (amaç dışı faaliyetler Kurumlar vergisine tabidir. Örneğin Aselsan’ın ürettiği telsizler) 

 

2.2.2. Mahalli İdare İşletmeleri Muafiyeti 

İl özel idareleri, belediyeler ve köylerin su veya yolcu taşınması gibi belli hizmetlerin görülmesine yönelik 

oluşturduğu birlikler kurumlar vergisinden muaftır. 

 

2.2.3. Kooperatiflerin Muafiyeti 

Kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için ana sözleşmelerinde aşağıdaki gibi hükümler 

bulunması ve bunlara uyulması gerekmektedir (Koçtürk, 2006:124-125); 

 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması 

 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi 
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 Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesi (Yapı kooperatiflerinin 

kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak 

dışı işlem sayılmaz)  

 Münhasıran ortaklarla iş görüşmesi 

 Muafiyet şartlarına fiiliyatta da uyulması 

 Faaliyette geçen bir üst birliğe ortak olunması 

Yapı kooperatiflerinde mufiyet için yukarıdaki şartlara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır; 

 Bazı kişilere kooperatifin kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında 

yer verilmemesi 

 Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması 

Bazı durumlarda kooperatiflerin zorunlu elde ettikleri kazançları (aidatların bankada tutulmasından elde edilen 

mevduat geliri gibi) kooperatifin sadece bu geliri elde etmesi şartıyla muafiyet kapsamında sayılır (Herekman 

vd., 2006:154). Kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarında aşağıdaki kişilere yer veremezler: 

 Söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcileri (yani 

taşeron ve müteahhitler)  

 Birinci maddedeki kişilerle ilişkili olduğu kabul edilen kişiler (ilişkili olma kavramı Kurumlar Vergisi 

Kanununda sayılmış olup üstsoy, altsoy, yansoy ve üçüncü dereceye kadar sıhri hısımları dahi 

kapsayacak derecede geniştir)  

 Yukarıda sayılanlarla (yani müteahhit ve taşeronlar ile) işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlar 

Yeni kanunla birlikte eski uygulamada kapsam dahilinde tutulan tüketim ve taşımacılık kooperatiflerinin 

muafiyetten yararlanmaları mümkün olmayıp herhalükarda kurumlar vergisi mükellefi sayılmışlardır (Korkusuz, 

2006:2). 

 

2.2.4. Spor Klüpleri Muafiyeti 

Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü ve özerk spor federasyonlarına tescilli spor klüpleri ve spor faaliyetinde 

bulunan anonim şirketler idman ve spor faaliyetleri açısından muaf sayılırken forma veya ürün satışı, kantinleri 

muafiyet dışıdır. Bu tür klüplerin transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, 

sporcuların formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor faaliyeti 

kapsamında değerlendirilirken forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, 

büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, idman ve spor faaliyetleri dışındaki faaliyetler ayrı bir iktisadi 

işletme olarak kurumlar vergisine tabi tutulacaktır (Yılmaz, 2015:4-5). 

 

2.2.5. Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlu Muafiyeti 

Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kuruluşları (faaliyet türlerine bakılmaksızın Emekli Sandığı, BAĞ-

KUR, OYAK, SSK gibi) muafiyet kapsamına dahil edilmiştir. 

 

2.2.6. Kredi Teminati Sağlayan Kuruluş Muafiyeti 

Kredi teminatı sağlamakla ilgili zorlukların giderilmesi için kurulan kurumlar da kurumlar vergisi muafiyetine 

dahildir. 

 

2.2.7. Bilimsel Ar-Ge Kurumu Muafiyeti 

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetine yönelik kurulan ve faaliyet gösteren kuruluşlar bakanlar kurulu onayı 

ile muafiyet kapsamına dahil edilir. 

 

2.2.8. Sanayi Bölgelerinin Altyapi Ve Ortak İhtiyaçlarini Karşilamak Amaciyla Kurulan Kuruluş 

Muafiyeti 

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı gereksinimlerini gidererek buralara su, elektrik, gaz 

gibi ortak ihtiyaçlarına yönelik kurulan kamu ve özel kuruluşlar vergiden muaftır. 

 

2.2.9. Dar Mükellef İhracatçi Muafiyeti 

Türkiye’de işyeri olan ve ihraç edilmek üzere Türkiye’den aldıkları malı Türkiye’de satmadan yurtdışına satan 

işletmelerin bu işlemlerinden doğan kazançları da vergiden muaf tutulmuştur. 

 

2.2.10. Özel Kanunlarla Muafiyeti Öngörülen Kurumlar 

Özel kanunlar çerçevesinde kurumlar vergisinden muaf tutulan diğer kurumlar şöyle sıralanmaktadır: 

 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri 

 Sosyal Yardım Ve Dayanışma Teşvik Fonu 

 İslam Kalkınma Bankası 

 Türkiye Kızılay Derneği 

 Devlet Su Işleri 
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 Türk Silahlı Güçlerini Güçlendirme Vakfı 

 Sağlık Hizmetleri Kurumları 

 Özel Öğretim Kurumları 

 Türk Hava Kurumu 

 Yeşilay Derneği 

 Darüşşafaka Cemiyeti 

 Resmi Darülaceze 

 

3. YÖNTEM VE BULGULAR 

Kurumlar vergisinde istisna ve muafiyetlere ilişkin bazı durumlar örnekler yardımıyla açıklanacaktır. 

 

3.1. Durum 1:  

 İlgi: İstisnaya konu taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en 

az iki tam yıl (730 gün) kurumun aktifinde yer alması gerekmektedir.  

 Örnek: 1 Ocak 2015'te aktife alınan taşınmazın, diğer şartlar sağlanıyorsa 2 Ocak 2017 itibariyle satılması 

ile doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilecektir.  

 

3.2. Durum 2:  

 İlgi: Fon hesabına alınan kazançlar sermayeye ilavesi edilebilmektedir. Fakat, fon hesabına alınan kazancın 

sermayeye eklenmesi haricinde, 5 yıl içinde başka bir hesaba devri, çekilmesi ya da dar mükellef kurumların ana 

merkeze aktarması veya kurum tasfiyesi durumunda, istisna sebebiyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satış kazancının %75'ine istisna uygulandığından, 

kazancın hepsinin fon hesabına alınma şartı yoktur. İstisnadan faydalanılan kazancın bahis mevzuu fon hesabına 

alınması yeterlidir.  

 Örnek: Maliyet bedeli 400.000 TL olan bir taşınmaz, 2014'te vadeli olarak 2.000.000 TL'ye satılmıştır. 

Tahsilat 2014'te 600.000 TL, 2015'te 600.000 TL, 2016'da 600.000 TL ve 2017'de 200.000 TL olarak 

yapılmıştır. Kurum kazancı 1.600.000 TL'dir. Bu kazancın %75'i (1.600.000 x %75 = 1.200.000 TL) 2014'te özel 

bir fon hesabına alınmıştır. 2017'de tahsil edilen 200.000 TL'ye düşen ((200.000 x %80) x %75) 120.000 TL için 

istisnadan yararlanılamamaktadır. Eğer istisna uygulanmışsa, söz konusu 120.000 TL sebebiyle 2012 hesap 

döneminde tahakkuk etmesi gerekli kurumlar vergisine ilişkin vergi ziyaı söz konusu olacağından vergi aslı, 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 2012 beyannamesi verilirken, mükellef kurum, 

satıştan edinilen istisna kazancını ((1.800.000 x %80) x %75) 1.080.000 TL şeklinde uygularsa, vergi ziyaı söz 

konusu olmayacaktır. 

 

3.3. Durum 3:  
 İlgi: Bazı durumlarda taşınmazlar, satış vaadi sözleşmesi ile gelecekteki bir alışverişe konu olabilir. 

Taşınmazlarda, mülkiyet devri tapuya tescil ile gerçekleşmektedir. Bundan dolayı satış vaadi sözleşmeleri 

aracılığıyla tahsil edilen bedeller sebebiyle istisnanın uygulanmamaktadır.  İstisnaya giren değer satışından 

kaynaklanan alacaklar için alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancı tespitinde dikkate 

alınmamaktadır. Satış bedelinin döviz cinsinden olması durumunda oluşabilecek kur farkları da istisna kazancı 

tespitinde dikkate alınmamaktadır. Döviz cinsinden ya da vadeli satışlarda, yabancı para veya alacak 

değerlemesinden doğan unsurlar vergi matrahının tespitinde gelir veya gider unsuru olarak dikkate alınmaktadır. 

 Örnek: İşletme aktifindeki 2.000.000 TL maliyet bedelli taşınmazını, 5 Ocak 2015'te 3.000.000 ABD 

Dolarına vadeli satmıştır. Tutarın, 1.000.000 ABD Doları peşin, 1.000.000 ABD Doları 5 Ocak 2016, 1.000.000 

ABD Doları 5 Ocak 2017'de tahsil edilecektir. (Satış tarihindeki döviz kuru; 1 ABD Doları = 2,00 TL) 

Satış Tutarı: 3.000.000 x 2,00 = 6.000.000 TL 

Kazanç: 6.000.000 – 2.000.000 = 4.000.000 TL 

İstisnaya Konu Tutarı: 4.000.000 x %75 = 3.000.000 TL 

Fona alınacak kazanç 3.000.000 TL olacaktır. 

Döviz cinsinden gerçekleşen satışta, yabancı paraların veya alacakların değerlemesinden doğan artış ya da 

azalışlar istisna kazanç tutarını etkilemeyecek ve fonda tutulan kazanç tutarını değiştirmeyecektir 

3.4. Durum 4:  
 İlgi: 1 Ocak 2006 itibariyle faaliyete başlayan okul ve rehabilitasyon merkezi kazançları, söz konusu 

dönem itibariyle 5 hesap dönemi kurumlar vergisinden istisnadır. Kurum açma izin belgesi 2013'te alınmış 

2014'te faaliyete geçildiyse, elde edilen kazançlara 2014 - 2019 vergilendirme dönemlerinde istisna uygulanır. 
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Eğitim öğretim işletmeleri ve rehabilitasyon merkezleri şeklinde faaliyet gösteren ve kazanç istisnasından 

faydalanan mükelleflerin, işlettikleri okul ve merkezlere ek olarak yeni okul ya da merkez açmaları halinde yeni 

açılan okul ya da merkezden edinilen kazanç, istisna açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilmektedir.  

 Örnek: Gaziantep'te 2014'te bir özel okul işleten ASCİ A.Ş., 2015'da Şanlıurfa'da da da bir özel okul 

açması durumunda, iki okuldan edinilen kazançlar için istisnalar ayrı ayrı uygulanır. Dolayısıyla, Gaziantep'teki 

özel okuldan edinilen kazanç 2015-2020 arasında, Şanlıurfa'daki özel okuldan edinilen kazançsa 2016-2021 

arasında istisnadan yararlanır. Eğitim-öğretim istisnası uygulamasından faydalanan mükellefler işletmelerini 

başka kuruma devrederse, devralan kurum istisnadan 5 hesap dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar 

yararlanır. ASCİ A.Ş. 2014'te faaliyete başlayan özel okulunu, 2016'da SMA A.Ş.'ye devretmiştir. SMA A.Ş. 

istisnaya şartlarını sağlaması durumunda, söz konusu özel okuldan 2016, 2017 ve 2018'de edinilen kazançlar 

kurumlar vergisinden istisna edilir. Devreden kurumsa söz konusu özel okuldan devir tarihine kadarki kazançlar 

için istisnadan yararlanır.  

 

Durum 5:  
 İlgi: Fon hesabına alma işleminine ilişkin örnek 2'deki açıklamanın bu örnekte hatırda bulunması gerekir. 

Ayrıca satış bedelinin tümünün, en geç satış yılını takip eden 2. takvim yılı sonu itibariyle tahsil edilmesi 

gerekir. En son satışı takip eden 2. takvim yılına kadar tahsil edilmeyen satış bedeline ilişkin istisna sebebiyle 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bundan 

dolayı, mükellefler, istisna uygulayabilecekleri kazancı doğru belirlemelidirler.  

 Örnek: Aktifte 2.000.000 TL maliyet bedeli ile kayıtlı taşınmaz, 2014'te vadeli olarak 6.000.000 TL'ye 

satılmıştır. Tahsilat 2014'te 2.000.000 TL, 2015'te 2.000.000 TL, 2016'da 1.000.000 TL ve 2017'de 1.000.000 

TL olarak yapılacaktır. Mükellef, kazancın %75'i olan 3.000.000 TL'yi 2013'te dönemiçinde özel fon hesabına 

almıştır. 2017'de tahsil edilecek 1.000.000TL'ye isabet eden (1.000.000x3.000.000/ 6.000.000) 500.000 TL 

istisna kazançtan dolayı 2013'e ilişkin tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi dahil) vergi ziyaı 

sebebiyle vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 2013 beyannamesi verilirken 

mükellef, istisna kazancını 3.000.000 TL yerine 2.500.000 TL olarak uygularsa, vergi ziyaının varlığı söz 

konusu olmaz.  

 

Durum 6:  

 İlgi: Bankalara borçları sebebiyle kanuni takibe alınmış ya da TMSF'ye borçlu kurumlarla kefillerinin ve 

ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

haklarının borca karşılık bankalara ya da TMSF'ye devrinden edinilen hasılatın borcun tasfiyesinde kullanılan 

kısma isabet eden kazancın tümü kurumlar vergisinden istisnadır.  

 Örnek: A bankasına 500 TL borç için ipotek gösterilen taşınmazın bankaya 1.500 TL'ye devrinde, 

hesaplanan kazancın 1.000*1/3=333,30 TL'si için istisna uygulanır. Taşınmazın aktifte 2 yıl kalma şartı 

aranmaz. 

 

Durum 7: 

 İlgi: 1 Nolu KVK Genel Tebliğine göre mükellefler hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik 

yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadır. Aktifleştirme işlemine söz 

konusu projenin tamamlandığı tarihe kadar devam edilmesi gerekir. Projenin olumlu ya da olumsuz sona 

ermeden önce harcamalara amortisman hesaplanmamalıdır. Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak doğarsa, 

aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amortisman ile itfa edilmelidir. Bir hakkın doğup doğmadığı elde edilen 

gayrimaddi hakkın bir patente bağlanmasıyla anlaşılır. Hakların faydalı ömrü 5 yıl olduğundan, projenin 

tamamlanıp geçici vergi dönemi dahil aktife alındığı yıldan itibaren amortisman ayrılmaya başlanır.   

 Örnek: STŞ A.Ş. tarafından 3 yıl süreli Ar-Ge projesi hazırlanarak Ar-Ge faaliyetine başlanılmıştır. İkinci 

yılın sonunda, kurum Ar-Ge projesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı düşüncesiyle projeden vazgeçme 

kararı almıştır. Bu durumda projenin başlangıç tarihinden itibaren aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, projeden 

vazgeçildiği tarih itibarıyla doğrudan gider yazılır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İstisnalar ve muafiyetler yatırımları artırmak, kazancın yapısı gereği çifte vergilendirmeyi önlemek, vergi 

dağılımındaki adaleti sağlamak, ülkedeki ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak gibi işlevleri nedeniyle, sosyal, 

ekonomik, siyasi ve kültürel amaçlı olmak üzere, kurumlar vergisi içinde sık olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde 

elde edilen vergi gelirleri içinde önemli bir yere sahip olan kurumlar vergisi ile ilgili düzenlemeler içinde yer 

alan istisnaların, sonuçları ve etkileri ile bunların değerlendirilmesi de bu anlamda önem arz etmektedir. Vergi 

teşvik sisteminin temel amacı izlenebilir, raporlanabilir ve bilimsel veri sağlayabilir olma özelliğine sahip, 

ekonomik ve sosyal yapıda kalıcı iyileşmeler sağlayan vergi istisna ve muafiyetlerinin uygulanmasıdır. Bu 

nedenle günümüzde gelişmiş ülkeler, bilimsel veri sağlayan vergi harcaması raporları düzenleyerek, bunları 

yıllık bütçelerin birer parçası haline getirmeyi başarmışlardır. Kurumlar vergisi kanunu ve kurumlar vergisi 
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kanunu içindeki diğer düzenlemelerin, kanun hükümlerine ve amaçlarına uygun olarak uygulanması önem 

taşımaktadır. Hem vergi idarecileri, hem de mükellefler için önemli sonuçlar doğuracak olan istisna 

hükümlerinin yanlış yorumlanması ve uygulanması, bir kamu alacağı türü olan vergi ile ilgili önemli kayıplara 

ve mükellef aleyhine oluşacak ciddi haksızlıklara neden olabilmektedir. Bu yüzden istisna ve muafiyetlerin 

doğru ve tam olarak anlaşılması büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 
İç kontrol, işletme yönetiminin hızla değişen ekonomik ve rekabetçi ortamlarda, değişen müşteri talep ve 

önceliklerinin ele alınmasına ve gelecekteki büyümenin yeniden yapılandırılmasına imkân verir.  İç kontrol, 

sadece muhasebe ile ilgili mali nitelikteki kıymet hareketlerini içermemekte, ayrıca bir kuruluşun amaçları ile 

ilgili faaliyetler kapsamında çeşitli durumları da içine almaktadır. İç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin 

varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini 

artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen uygulamaya 

konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir. İç kontrol kapsamının geniş tutulması denetim faaliyetinin 

kapsamını da genişletmiştir. 

İç kontrole ilişkin standart ve yaklaşımlar COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından 

geliştirilmekte ve güncellenmektedir. İşletmelerde ve muhasebe bilgi sistemlerinde iç kontrolün önemi daha 

fazla hissedilmiş ve pek çok ülke COSO, Turnbull ve Coco gibi çatılar altında muhasebe bilgi sistemlerinde iç 

kontrol sistemi işleyişini kurumsal ve etkin bir düzeye getirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma ile 1992 COSO iç 

kontrol modeli ile 2013 yıllarında yayınlanan COSO iç kontrol modeli karşılaştırılarak arasındaki farklılıkları 

ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan bu çalışma akademik olarak literatürde yer alması ve 

gelecekte yapılacak çalışmalar ışık tutmak amacıyla yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COSO, İç kontrol, İç Kontrol Modelleri, Entegre Çerçevesi, 

 

INTERNAL CONTROL-INTEGRATED FRAMEWORK: COSO 1992- COSO 2013 

COMPARISON 

 
ABSTRACT 

Internal control, business management of the rapidly changing economic and competitive environment, changing 

customer demands and priorities to be addressed and enables the restructuring of future growth. Internal control, 

do not include simply accounting transactions of a fiscal nature with the asset, but also were in various states 

within the scope of an organization's activities in relation to objectives. Internal control, protect the assets with 

the business and the organization's plans, investigate the accuracy and reliability of accounting information, 

improve the effiency of activities, all precautions that are adopted and implemented in order to encourage 

adherence to predetermined management policies and methods contains. Keeping the wide scope of internal 

control has also expanded the scope of the audit. 

Internal control standard and approaches the COSO (Committee of Sponsoring Organizations) are developed and 

is by updated. The importance of internal control and accounting information systems in enterprises was felt 

more and many countries COSO, Turnbull and Coco corporate accounting information system under the roof 

and instended to bring an effective level. The aim of this work, The 1992 COSO internal control model 2013 

year the COSO internal control model by comparing published differences between will be examined. This study 

was conducted this purpose as take part in academic literature and future studies are carried out to keep it light. 

Keywords: COSO, Internal Control, Internal Control Models, Integrated Framework 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde merkezi kontrol yaklaşımından iç kontrol yaklaşımına ağırlık 

verilmeye başlanılmış ve iç kontrol kavramının önemi artmıştır. İlk olarak özel sektörde kullanılmaya başlanılan 

ve daha sonra kamu sektöründe de bir yönetim aracı olarak uygulanılmaya başlanılan COSO iç kontrol yaklaşımı 

zamanla gelişmiştir. İlerleyen dönemlerde teknoloji ve diğer faktörlerin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojilerin 

öneminin artmasına neden olmuş ve bu kavram araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. 

COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme 

faaliyetlerinden oluşan çok boyutlu bir yapıdır. COSO iç kontrol çerçevesi genel bir değerlendirme çerçevesi 

olarak kabul edilmektedir. COSO belirli bir iç kontrol entegre çerçevesi bilgi teknolojileri sorunlarını azaltma 

veya ortadan kaldırmaya yönelik değerli bir araç olarak görülmektedir. COSO çeşitli kuruluşlar tarafından resmi 

bir risk yönetim modeli olarak kabul edilmiştir. COSO genellikle üst düzey hedefler, işletmenin misyonunu 

destekleyen bir uyum içerisinde stratejisini belirlerken, faaliyetler genellikle işletme kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılmasıyla oluşmaktadır. Aynı zamanda raporlamanın güvenliği ön planda tutulurken kanun ve 

yönetmeliklere tamamıyla uyum içerisinde olmaktadır. 

1992 yılında ilk kez yayınlanan COSO iç kontrol modeli gelişen teknoloji kullanımı ve çevresel faktörlerin 

etkisinde düzenlemeler yapılarak 2013 COSO iç kontrol modeli yayınlanmıştır. COSO’nun değişmesinde 

özellikle çevresel faktörler etkili olmuştur. Bununla birlikte yönetmelikler, karmaşık yasalar, kurallar ve 

standartlar, hilenin tespiti ve önlenmesi için değişen beklentilerde COSO iç kontrol modelinde düzenleme 

yapılmasında önemli etkiye sahiptir. 

İÇ KONTROL 

İşletme yönetimi, işletmesinin amaçları yönünde yönlendirebilmek için yönetim fonksiyonlarını icra ederken 

bazı sistemlerden yararlanmaktadır. Bu sistemler yoluyla işletme ne kadar büyük olursa olsun, yönetilme gücünü 

yitirmez, faaliyetlerinin sonuçlarını görebilir, gereken önlemleri alabilir. İşte bu sistemlerden birini de iç kontrol 

sistemi oluşturmaktadır. İç kontrol sistemi, işletme yönetimi tarafından kararların uygulamaya geçilmesinde 

uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden meydana gelen sistemdir (Kaval, 2003: 88). 

İç kontrolün doğru anlaşılmasında, sağlıklı kurulmasında ve etkin işletilmesinde uluslararası çalışmaların katkısı 

büyüktür. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI) ile Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu’nun (IFAC) bu husustaki çabaları ve standart oluşturma çalışmaları küresel düzeyde sürmektedir. 

Bu genel çalışmalar çerçevesinde, 1992 yılında Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Kılavuzu’ nu yayınlayan 

INTOSAI, 2004 yılında gözden geçirilmiş olarak yeniden yayınlanmıştır (www.issai.org, 20.04.2014). 

İç Kontrol Kavramı 

Bir organizasyon veya kurumda iç kontrol; yönetimin belli amaçlara ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan 

birçok sistemden oluşur. Her sistem bazıları karşılıklı bağımlı, bazıları bağımsız olarak işleyen çeşitli iç 

kontrolleri kapsar (Yaman, 2008:1). İç kontrol, aynı zamanda yönetim kontrolü şeklinde tarif edilmektedir ve 

finansal olsun ya da olmasın tüm kontrolleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, iç kontrolün üst bir kavram olduğu ve 

her türlü önleyici kontrol ile iç denetimi kapsadığı söylenmektedir. 

İç kontrol, bir kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve diğer tüm personeli tarafından aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır (Yavuz, 2002: 40):  

Operasyonların etkinliği, 

Finansal raporlama, 

Yasal düzenlemelere ve bankanın iç mevzuatına bağlı kalma   

Bu tanımda yer alan ‘operasyonların etkinliği’ bir kuruluşun esas faaliyet alanındaki performansı, kârlılığı ve 

kaynakların muhafazası gibi hususlar, ‘finansal raporlama’ ise dönemsel olarak yayınlanan finansal tablolar ve 

her türlü finansal bilginin güvenilirliği hakkındadır. 

Bir işletmede iç kontrol sistemi öncelikle finansal tabloların güvenirliliğini ve anlaşılabilirliliğini sağlamayı 

hedefler. İşletme varlıkların korunmasını, ilgili mevzuata uygunluğu ve verimliliğin artırılmasına destek 

olmaktadır. Bununla birlikte, iç kontrol ne kadar iyi tasarlanıp uygulanırsa uygulansın,  işletmenin hedeflerine 

ulaşma konusunda yönetime ve yönetim kuruluna sadece belirli bir güvenceyle yönetim ve muhasebe açısından 

kontrol sağlar (Dabbağoğlu, 2007:162). Etkin bir iç kontrol sistemi kurumda meydana gelebilecek önemli hata, 

hile ve yolsuzlukları engelleyerek, yönetimin yanlış kararlar almasını ve kaynakların israf edilmesini önler. 

Bununla birlikte finansal tablolara makul bir güvence sağlayarak kurum dışı yatırımcıların ve çıkar gruplarının 

daha isabetli kararlar almasını sağlar. Ayrıca, etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı bağımsız dış denetçilerin 

yapacakları denetimin kapsamını daraltarak denetim maliyetlerini de azaltır. 

 

 

http://www.issai.org/
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İç Kontrol Modelleri 

2002 yılında ABD’de kabul edilerek yürürlüğe konulan Sarbanes-Oxley Yasası (SOX), iç kontrol sistemlerinin 

yapılandırılmasında kurum yönetimlerine önemli sorumlulukların getirilmesinin yanında iç ve dış denetçilerin 

denetim hizmetinin verilmesi sırasında yakın işbirliği içinde olmalarını öngörmektedir (Aksoy, 2005: 140). 

Sektör uygulamalarında benimsenen ve öncelikli olarak kabul edilen başlıca üç iç kontrol modeli vardır: COSO, 

COCO ve COBİT’tir. 

COSO Modeli 

COSO, finansal raporlamaların kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere 1985 yılında Amerika’da 

kurulmuş gönüllü bir kuruluştur (www.çsbg.com, 12.10.2014).  Bu komite iş etiği, etkili iç kontroller ve 

kurumsal yönetim aracılığı ile finansal raporlamaların kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapan gönüllü bir 

organizasyondur (www.coso.org, 12.10.2014). 

Çeşitli muhasebe, iç denetim ve finansal yönetim enstitülerinden oluşan bu komisyon 1992 yılında tüm dünyada 

hem özel hem de kamu sektörü için iç kontrol sisteminin çerçevesi olarak kabul edilen “İç Kontrol Bütünleşik 

Çerçeve Raporunu (Internal Control Integrated Framework)” yayımlamıştır (Sümer, 2010: 13; 
http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?mn=1&p=1063). 

 

COSO modeli, iç kontrolün amaçlarının ve bileşenlerinin belirlendiği bütünleşik bir çerçeve sunmaktadır. COSO 

modeline göre, iç kontrolün birbirleri ile ilişkili beş bileşeni bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla kontrol ortamı, risk 

değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme ve değerlendirmedir (www.coso.org. 12.10.2014). 

 

Şekil 1: COSO Bileşenleri 

 
 

Kaynak: COSO İç Kontrol- Entegre Çerçevesi (www.coso.org, 12.10.2014) 

  

Şekil 1’de her bir unsurun tüm amaçlara ulaşmak için gerektiğini ve bu ilişkilerin işletme birimleri veya 

eylemleriyle iç içe geçmişliğini çok güzel ifade etmektedir. Örneğin en üst yatay kolonda gösterilen izleme 

unsuru etkili bir yönetim, güvenilir bir finansal raporlama ve işletmenin uyulması gereken yasa ve 

yönetmeliklere uyumu açısından gereklidir. Aynı ifadeleri her unsur için değerlemek mümkündür (Türedi, 2012: 

4).  

Şekil 2:COSO Piramidi 

 

 

Kaynak: COSO İç Kontrol-Entegre Çerçevesi  (www.coso.org, 12.10.2014 ) 

 

Şekil 2’de COSO Piramidi iç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini gösterir. Kontrol ortamı temelde yer alır, 

kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç 

duyduğu bilgiler sağlanır. 

 

 

 

http://www.çsbg.com/
http://www.coso.org/
http://www.icdenetimmerkezi.com/bilgibankasi_det.php?mn=1&p=1063
http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
http://www.coso.org/
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Şekil 3: COSO Unsurları 

 

 

Kaynak: COSO İç Kontrol-Entegre Çerçevesi  (www.coso.org, 12.10.2014) 

Şekil 3’de görüldüğü gibi kontrol ortamı diğer dört unsur için temel oluşturmakta ve özellikle çalışanların görev 

ve sorumluluklarını yerine getirmesinde atmosfer görevi görmektedir. Riskler belirlendikten sonra risklerle ilgili 

yönetimin emirlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere gerekli uygulamalar kontrol faaliyetleri ile 

yerine getirilir. Bu işlemler yapılırken ilgili bilgilerin toplanması ve örgüt içerisinde iletişimin sağlanması 

gerekir. En üst unsur olarak tüm süreç izlenir ve varsa düzeltmeler yapılır (Yılancı, 2006: 34). 

COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 

faaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, finansal raporların güvenilirliği ve 

yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok boyutlu bir yapıdır (Türedi vd., 

2014:142). 

Kontrol ortamı iç kontrolün genel kalitesini etkileyen atmosferi yaratmanın yanı sıra, iç kontrol disiplinini 

sağlayıp iç kontrolün temelini oluşturur. Hangi stratejinin ve ne tür amaçların belirleneceği konusunda kontrol 

ortamının genel bir etkisi vardır ve kontrol faaliyetlerini yapılandırır. Bir organizasyonun personelinin kontrol 

bilincini etkileme tarzı kontrol ortamını belirler. Disiplin sağlayan ve yapı oluşturan kontrol ortamı iç kontrolün 

diğer unsurlarının esasıdır (Akyel, 2010: 86). 

Risk değerlendirme, ticari faaliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili risklerin yönetim tarafından 

tanımlanmasını ve incelenmesini kapsar. Bir risk değerlendirme sürecinde her bir ticari faaliyet hedefi, en üst 

seviyeden (örneğin; “kar eden bir işletme yönetmek”) en alt seviyeye kadar (örneğin; “nakdi muhafaza etmek”) 

belgelenir ve daha sonra hedefe ulaşmayı tehlikeye düşüren ya da engelleyen her bir risk tanımlanarak, önem 

sırasına göre düzenlenir (Alpman, www.deloitte.com). 

 Kontrol faaliyetleri, kurumun amaçlarına ulaşmasını önleyecek risklere karşı yardımcı olan politikaların 

ve prosedürlerin uygulanmasıdır (Gönen, 2009: 199). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi kontrol faaliyetlerinin 

temel unsurları politika ve prosedürlerdir. Bunlardan politika; ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi, prosedür 

ise politikaların yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Demirbaş, 2005:170). 

Bilgi ve iletişim, günümüz kamu yönetim ve kontrol süreçleri için vazgeçilmez unsurudur. Kamu yönetiminde, 

gerekli kurum içi ve dışı bilginin üretilmesi ve bu bilginin yönetim ve diğer ilgililer tarafından paylaşılması, 

yönetimin iç ve dış olaylar hakkında uygun, güvenilir ve zamanında iletişim kurması, idare amaçlarının 

gerçekleştirilmesi ve etkin bir yönetim için gerekli ortamı sağlamaktadır (Kesik, 2005: 99). 

İzleme, iç kontrol sistem ve faaliyetleri, iç kontrol sisteminin amacı doğrultusunda çalışıp çalışmadığının 

belirlenmesi ve gerekli düzeltmelerin, değişikliklerin yapılması amacı ile kurum yönetimi tarafından sürekli 

izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirmelerde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin 

talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınır (Bozkurt, 2010:135).  

COCO Modeli 

Kanada’lılar, COSO modelinin ortaya çıkmasıyla birlikte iç kontrol sistemlerine yönelik tatmin olacakları bir 

model geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 1995 yılında, “Kanada Yetki Belgeli Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü” tarafından kurulan “Kontrol Ölçütleri Komitesi-COCO” yönetim kurulları, üst ve alt 

yönetim, hissedarlar, kreditörler ve denetçiler için bir kontrol rehberi geliştirerek, söz konusu rehberi “Kontrol 

Rehberi” adı altında yayımlamıştır. Sonunda ortaya kavramsal açıdan COSO modelinden daha geniş kapsamlı 

bir model çıkmıştır. Rehberin adından da anlaşılacağı üzere COCO, iç kontrol yerine kontrol terimini 

kullanmıştır. Buna bağlı olarak, COSO’nun iç kontrolün kapsamına dâhil etmediği amaç belirleme, stratejik 

yönetim, risk yönetimi ve düzeltici önlemler gibi belirli yönetim faaliyetlerini COCO, kontrol kavramının bir 

parçası olarak kabul etmiştir. COCO, kontrolü organizasyon amaçlarına ulaşılması için çalışanları destekleyen ve 

http://www.coso.org/
http://www.deloitte.com/
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bir arada tutan kaynaklar, sistemler, süreçler, kurum kültürü, kurumsal yapı ve görevler gibi organizasyon 

unsurlarından biri olarak tanımlanmıştır (İbiş ve Çatıkkaş, 2012:110). 

COCO modelinde kontrol rehberinin oluşturulmasına üç gerekçe gösterilmektedir (Bakkal ve Kasımoğlu, 2012: 

6). 

Kuruluşun denetim etkinliğinin arttırılması için genel raporlamaya ihtiyaç vardır. 

Kuruluşların pek çoğunda artan rekabet ortamı ve küresel rekabet ortamı nedeniyle kontrol sistemleri 

değişikliğine ihtiyaç vardır. 

Kuruluşların değerlerin paylaşımı ve açık iletişim kanalları gibi farklı kontrol mekanizmalarına ihtiyacı vardır. 

COBİT Modeli 
COBIT (Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Amaçları), Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği tarafından 

bir denetim aracı olarak tasarlanmıştır ama bilgi işlem ve iş yönetiminde de kullanılan bir araçtır. COBIT, bilgi 

ve ilgili teknoloji için kontrol amaçları yaklaşımıdır ve ulaşılmak istenen kontrol amaçları ve bu amaçlara 

ulaşmak için gerekli yollar tarafından tasarlanan kontroller olarak tanımlanan iç kontrol odaklı bir yaklaşımdır. 

İşletmenin iş hedefleri doğrultusunda hizmet vermesini sağlamak amacıyla bilgi işlem kaynaklarını kullanmasını 

amaçlar ve verilen hizmetlerin, istenilen kalite, güvenlik ve hukuksal ihtiyaçlara cevap vermesini sağlar. COBIT 

süreç değil kontrol esaslıdır. İşletmelerin neler yapması gerektiği ile ilgilidir ama bunların nasıl yapmaları 

gerektiği ile ilgilenmez (Uzunay, 2007: 3). 

İşletmelerin kullandığı yazılımlardan kaynaklanan riskleri kontrol etmeyi amaçlayan bu modelde, iç kontrol 

sisteminin kapsama alanı işletmede kullanılan bilgi işlem teknolojisi de dâhil olmak üzere tüm işletme tarafından 

kullanılmaktadır. Güvenilir finansal raporlamayı, faaliyet etkinliğini, mevzuata uygunluğu, üretilen bilgilerin 

tamlığı, doğruluğu ve gizliliğini sağlamayı amaçlayan iç kontrol sistemini oluşturma sorumluluğu yönetime 

aittir, sistemin etkinliğinin sağlanması ise, yönetim, iç denetçi ve bağımsız denetçilerin sorumluluğundadır 

(Aksoy, 2005: 148). 

İç Kontrol-Entegre Çerçevesi: COSO 1992-COSO 2013 Karşılaştırılması 

COSO, ilk olarak 1992’de yayınlandı, Sarbanes Oxley geçişi ile 2000'li yılların başında geniş kabul görmüştür. 

En yaygın şekilde ABD'de COSO iç kontrol çerçevesini kullanmıştır. COSO gelişen teknolojilerin kullanılması, 

değişen iş modelleri, hilenin önlenmesi ve tespitine ilişkin beklentilerin artması, piyasaların ve faaliyetlerin 

küreselleşmesi, idare denetimi için beklentiler, yetkinlikler ve sorumluluklar için beklentilerin değişmesi 1992 

COSO İç Kontrol Çerçevesinde değişiklik yapılmasını gerekli kılmıştır. 

 

1992 COSO İç Kontrol Çerçevesi güncellemek için yapılan değişiklikler devrimsel ve evrimci değildir. 2013 İç 

Kontrol Çerçevesi, son 20 yılda iş ortamında ve operasyonlarında değişiklikleri dikkate almaktadır. 2013 

Çerçevesi İç Kontrol ve COSO küpü tanımı, iç kontrolün beş bileşenleri de dâhil olmak üzere: Kontrol Ortamı, 

Risk Değerlendirmesi, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ve İzleme Faaliyetleri değişiklik yapılmamıştır. 

 

Şekil 4: 1992 COSO’ dan 2013 COSO İç Kontrol – Entegre Çerçevesine Geçiş Nedenleri 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: COSO Internal Control-Integrated Framework (www.coso.com, 12.10.2014) 

 

2013 COSO iç kontrol çerçevesi kapsamında yapılan en önemli değişiklik beş bileşenleri destekleyen 17 ilkenin 

kurallaşmasıdır. 1992 COSO iç kontrol çerçevesinde,  dolaylı 17 temel kavramlar vardı. Etkin iç kontrol için, 

2013 COSO iç kontrol çerçevesi aşağıdaki ilkeleri gerektirmektedir (www.kpmg.ca, 20.04.2014); 

Orjinal Çerçeve 

Hedefleri 

Yenileme 

Donanımlar 

Güncel Çerçeve 

İş değişiklikleri ve 

çalışma ortamlarını 

yansıtmıyor 

İşlemleri ve raporlama 

hedeflerini genişletmek 

Etkin iç kontrol 

ilkelerini 

kolaylaştırmak  

İçerik güncellemeleri Uygulamanın genişletilmesi Gereksinimleri 

netleştir 

2013 COSO İç Kontrol –Entegre Çerçevesi  

 

1992 COSO İç Kontrol – Entegre Çerçevesi 

http://www.coso.com/
http://www.kpmg.ca/
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 Her beş bileşen ve 17 ilke mevcut ve işleyen olmalıdır, 

 Beş bileşenler entegre şekilde beraber çalışmalıdır. 

Mevcut bileşenler ve ilgili ilkeler tasarımı, iç kontrol sisteminin uygulanması, iç kontrol sistemi var olduğuna 

devam ettiği anlamına gelmektedir. 2013 çerçevesi ayrıca, 17 ilkenin her biri için örnek özelliklerini 

sağlamaktadır, Odak Nokta olarak isimlendirilen, mevcut ve işleyişi bir ilke olup olmadığını belirlemede 

yönetime yardımcı olmaktır. Yönetim tarafından gerekli kararı, etkinlik, tasarlamak, uygulamak ve iç kontrolleri 

yapmak ve değerlendirmek için yönetim ve diğer örgüt personelinin kurulu değişmemiştir (www.kpmg.ca, 

20.04.2014). 

2013 COSO İç Kontrol - Entegre Çerçevesinde değişen ve değişmeyen yönleri aşağıda belirtilmiştir 

(www.coso.com, 12.10.2014). 

Tablo 1: 2013 COSO İç Kontrol-Entegre Çerçevesi 

Değişmeyen Yönleri Değişen Yönleri 

İç kontrolün çekirdek tanımı İş ve çalışma ortamındaki değişiklikler 

Hedeflerin 3 kategoride toplanması ve iç kontrol 

5 bileşeni 

Operasyon ve raporlama hedeflerinin 

genişletilmesi 

Önemli yargı tasarım rolü, iç kontrol yapılması 

ve uygulanması, etkinliğini değerlendirilmesi 

Kişisel yaklaşımlar ve faaliyetlerle ilgili 

örnekler, uyum ve finansal olmayan raporlama 

hedefleri eklenmesi 

Etkin bir iç kontrolü için, iç kontrolün 5 bileşeni 

gerekli olması 

5 bileşenin altında yatan kavramlar ve ilkeler 

Kaynak: COSO Internal Control-Integrated Framework (www.coso.com, 12.10.2014) 

Şekil 5: 2013 COSO Bileşenleri 

 

 

 

 

 

             

 Kaynak: COSO Internal Control-Integrated Framework (www.coso.com, 12.10.2014) 

COSO 2013 küpünün 5 bileşeni ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir (www.coso.com, 12.10.2014).  

 

Tablo 2: 2013 COSO Küpünün 5 Bileşeni 

Kontrol Çerçevesi 

 

 

 

 

Dürüstlük ve meslek ahlakı 

Gözetim sorumluğu araştırmaları 

Görev ve yetki dağılımların oluşturulması 

Yetkinlik bağlılığını göstermesi 

Yetki ve sorumluluklar 

Risk Değerlemesi 

 

 

 

Uygun hedefleri belinmesi 

Risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi 

Hile riskini değerlendirmesi 

Risklerde meydana gelebilecek değişimlerin izlenmesi 

Kontrol Faaliyetleri 

 

Kontrol faaliyetlerinin seçilmesi ve uygulamaya konulması 

Teknoloji tabanlı genel kontrollerin uygulanmaya konulması 

Politika ve süreçlerin geliştirilmesi 

Bilgi ve İletişim 

 

 

İlgili bilgileri kullanılması 

İç iletişim kurulması 

Dış iletişim kurulması 

İzleme 

 

Sürekli izleme faaliyetleri ve gerektiğinde tesis edilen izleme faaliyetleri 

İletişim eksikliğini değerlendirilmesi 

 

         Kaynak: COSO Internal Control-Integrated Framework (www.coso.com, 12.10.2014) 

http://www.kpmg.ca/
http://www.coso.com/
http://www.coso.com/
http://www.coso.com/
http://www.coso.com/
http://www.coso.com/
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COSO 2013 yılında yapılan en önemli değişiklik, yukarıda belirtilen 5 bileşeni destekleyen 17 ilkenin sunulması 

oldu. Söz konusu ilkelerin, 1992 yılında yayınlanan çerçevenin içinde ise üstü kapalı bir biçimde ele alındığını 

söyleyebiliriz. Etkin ve etkili bir iç kontrol ortamı için COSO 2013 modeli, her bir bileşenin ve ilgili 17 ilkenin 

organizasyon içinde mevcut olmasını ve entegre bir şekilde uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Buna bağlı 

olarak, organizasyon içinde iç kontrollerin tasarlanmış olması ve sistematik bir şekilde uygulamaya alınması ve 

iç kontrol sisteminde var olmaya devam etmesi gerekmektedir (Tığdemir, 2014: 24). 

2013 COSO küpü 1992 COSO küpüne göre önemli değişiklik yapılmamıştır. 1992 COSO iç kontrol 

çerçevesinin temeli muhafaza edilmiş bileşenlerin ilkeleri değiştirilmiştir. İşletmenin iç kontrol yapısı amaçların 

belirlenmesine dayalı ve bu hedeflere ulaşmak için bir sağlam sistemlerini yapılandırılmasına için ihtiyaç vardır. 

Aşağıda gösterildiği gibi, COSO küpü birkaç özel değişiklikler dışında eski şekilde devam etmektedir. 

 

Şekil 6: 1992 – 2013 COSO Bileşenleri 

     

Kaynak: COSO Internal Control-Integrated Framework (www.coso.com, 12.10.2014) 

 

Şekil 6’da 1992 COSO küpü ve 2013 COSO küpü karşılaştırıldığında 5 bileşenin değişmediğini, büyük ölçüde 

aynı kalan küpün ön yüzü ile gösterildiği gibidir. Bileşende yapılan değişiklik “izleme” kategorisi “izleme 

faaliyetleri” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ayrı ayrı yürütülen faaliyetlerin bir dizi olarak izleme algısını 

genişletmek için tasarlanmıştır ve dört bileşenden her bir parçasından ziyade tek bir işlem olmuştur. COSO 

1992’de kategoriler finansal raporlama olarak sınıflandırırken, 2013 COSO küpünde raporlar olarak yer 

almaktadır. Bu değişiklik sadece dış finansal raporlama olarak uygulandığı gibi 1992 COSO iç kontrol çerçevesi 

uygulamasını genişletmek için tasarlanmıştır, aynı zamanda iç raporlamanın yanı sıra finansal olmayan önlemleri 

dış raporlamaya dâhil etmektedir.  

1992’de COSO en altta yer alan kontrol ortamı 2013 COSO küpünde tam tersi olarak en üst kısım da yer 

almaktadır. Bunun sebebi olarak, gelişen iç kontrol faaliyetleri ve yapılacak hataları önlemek amacıyla kontrol 

ortamı küpün ilk sıralamasında yer almaktadır. İşletmeyle ilgili uygulama faaliyetlerine geçilmeden oluşacak risk 

ve hatalarla ilgili önlem almak için ilk sırada yer almaktadır. 

Küpün sağ tarafında, organizasyon yapısı COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Entegre Çerçeve uyum için 

değiştirilmiştir ve ayrıca daha etkin bir iç kontrol yapısı, bağımsız ve birbiri tüm işlevsel düzeyde tüm 

organizasyona nüfuz olduğunu göstermektedir. İç kontrol kurumsal risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır, 

ancak kurumsal risk yönetimi, bir işletmenin yönetim yapısını desteklemekte birlikte iç kontrol daha geniş bir 

alanı kapsamaktadır. 

3. SONUÇ 

COSO iç kontrol modeli; birbiri ile etkileşim içindeki bileşenlerin, işletmelerde faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli örgütsel altyapıyı oluşturmak, işletmelerin karşı karşıya kaldıkları ya da kalabilecekleri 

riskleri başarı ile yönetmek ve bu süreçlerin devamlılığını ve güncelliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir 

yapıdır. Gelişen ve değişen iktisadi birimler olarak işletmeler; bu yapı ile risklere karşı kesin bir başarıyı 

sağlamamakla birlikte, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, finansal tabloların güvenilirliği ve tabi olunan kanun 

ve düzenlemelerle uyum açısından makul güvence sağlayabilmektedir.  

2013 COSO iç kontrol çerçevesinde, iç kontrolün beş bileşenlerini korur: ancak etkili bir iç kontrol için gerekli 

olan bu beş bileşenleri ile ilişkili 17 ilke eklenmiştir. 2013 COSO iç kontrol çerçevesinin benimsenmesi üzerine, 

işletmenin 17 ilkenin her biri kuruluşla ilgili oldukları ölçüde değerlendirmek gerekmektedir.  

http://www.coso.com/
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17 ilkeye ek olarak, güncellenmiş çerçeve teknolojisi işletmenin iç kontrol yapısı ile ilgilidir ve daha fazla 

rehberlik içermektedir. 1992 COSO iç kontrol çerçevesinde teknolojilerle doğrudan ilgili pek çok kavram yer 

almamaktadır. O zamandan beri teknoloji hızla hemen hemen tüm şirketlerin ve en gelişmiş şirketler tarafından 

kullanılmıştır.  

Güncellenen COSO iç kontrol çerçevesi işletmenin iç faaliyetleri ya da kontrol sistemleri ile ilgili üçüncü şahıs 

işlemcilere genişletilmiş rehberlik sunmaktadır. Ayrıca güncellenmiş çerçeve sadece finansal raporlamanın yanı 

sıra iç kontrol raporlama yönü genişletiyor, finansal olmayan bilgiler, hem iç raporlama hem de dış raporlamayı 

da içermektedir.  

Sonuç olarak, teknoloji ve iletişim gelişmeleri, tedarik ve geliştirme, satış veya hizmet sunumu birçok şirketin 

kapsamını artırmıştır. Birçok kuruluşlar, yerel ya da ulusal sınırlayıcılar kadar artık önemli hizmet vermektedir. 

Bunun yerine, işletmeler giderek bir çok konumda veya global temelinde yapılmaktadır. 2013 COSO iç kontrol 

çerçevesi bu ortamlarda faaliyet gösteren işletmeler için ek rehberlik olarak hizmet vermektedir. 
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ÖZET 

İşletmeler faaliyetlerinin doğal bir sonucu olarak çevre ile etkileşim içindedir. Bu etkileşim her zaman karşılıklı fayda ile 

sonuçlanmamaktadır. Bazen işletme için yararlı bir sonuç, çevre için zararlı bir sonucu barındırıyor olabilir. Şirketlerden bu 

aşamada beklenen, sorumluluk ilkesi ışığında, faaliyetleri sonucu oluşan çevre kirliliğini ve çevre tahribatını en aza 

indirgeyecek yöntemleri bulması ve uygulamasıdır. Çevre kirliliğinin ve çevre tahribatının en aza indirimine yönelik 

düzenlemeler, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça hızlanmıştır, kanunlar ve yönetmeliklerle yeni 

uygulamalar gündeme gelmiştir. Bu yönetmeliklerden biri de 2007 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı 

hazırlanmış “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” dir. Bu 

yönetmelik çerçevesinde hazırlanan “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı” ile kullanılan maden sahalarının mümkün olduğu 

kadar faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Bu çalışmanın ilk amacı Doğaya Yeniden Kazandırma Planı’nın getirdiği çevresel yükümlülüklere ilişkin gider karşılığı ve 

bu konuda finansal tablo dipnotlarında açıklanan bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TMS/TFRS) uyumlu olup olmadığını analiz etmektir. Bu analiz için Borsa İstanbul’un uyguladığı sektör kırılımı 

dikkate alınarak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2008 yılından başlanarak 2014 yılına kadar madencilik ile maden işletim 

hakkı olan taş ve toprağa dayalı sanayi sektörü şirketlerinin finansal tablo dipnotları taranmıştır.  Çalışmada ayrıca söz 

konusu yönetmelik kapsamında finansal tablolara yansıtılması gereken çevresel borçlar TMS/TFRS ışığında uygulama 

örneğiyle incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Madencilik, Uluslararası Muhasebe Standartları, Doğaya Yeniden Kazandırma 

ACCOUNTING OF REHABILITATION COSTS IN MINING COMPANIES: A PRACTICE 

OF TURKISH ACCOUNTING STANDARD 

ABSTRACT  

Enterprises are interact with environment as a result of their operations. These operations not always end up with mutual 

benefit. A beneficial result for enterprise may sometimes be harmful for the environment. In that stage, enterprises are 

supposed to find and practice the least harmful methods to minimize the environmental pollution and destruction, in light of 

principle of liability.  Regulations to minimize environmental pollution and destruction have been fairly increased in Turkey 

as the whole world and new applications within law and regulations have become a current issue. One of these regulations is 

the “Regulations on the Rehabilitation of Degraded Land Due to Mining Activities” based on Environment Law No. 2872 

which entered in force in 2007. By a “Nature Rehabilitation Plan” prepared based on these regulations, it is aimed to restore 

areas as close to its original condition as possible. 

International regulations and laws which are provided by governments oblige the measurement of environmental costs and its 

reporting. First aim of this study is to analyze whether  provisions and disclosures related with these regulations are coherent 

to International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) or not. For this analysis 

the reflection of the obligations occurred because of these regulations on financial statements and disclosures of firms 

operating in mining and manufacture of non-metallic mineral products sectors with mining rights listed on the Turkish Stock 

Exchange are analyzed starting with the regulation effective year, 2008 until 2014.  

Key words: Mining, International Accounting Standards, Nature Rehabilitation Plan 
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GİRİŞ 

Madenler, ülkelerin değerli doğal kaynakları olup yenilenemeyen ve yeterli bollukta olmayan kıt kaynaklardır. 

Madencilik ise madenlerin araştırılması, çıkartılması ve işletilmesi sürecinde yer alan faaliyetlerdir. Madencilik 

sektöründe kullanılmakta olan maden çıkarma metotları, genellikle arazi bozulmalarına ve doğal çevrenin 

tahribine sebep olmaktadır. Madencilik faaliyetleri, toplumun bu kaynaklardan faydalanmasını sağlamanın yanı 

sıra ekonomik bir değer de yaratmaktadır. Ancak bu süreçte ekolojik çevreye verilen büyük tahribat ve zararlar 

çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 

Maden işletmelerinin dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden biri madenlerin yanlış ve verimsiz kullanımı 

ile ortaya çıkan doğa tahribatıdır. Bu nedenle yatırım tutarı oldukça yüksek, yatırım getirisi uzun süren 

madenlere dayalı bu sanayi kuruluşlarının çevre unsurunu da dikkate alarak faaliyetleri sonucu oluşan çevre 

kirliliğini ve çevre tahribatını en aza indirecek yöntemler bulunması ve uygulaması gerekmektedir. Türkiye’de 

madencilik faaliyetleri Çevre Kanunu’na ve bu kanuna istinaden çıkarılmış diğer yönetmeliklere uyularak 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada 2007 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayandırılarak 

hazırlanan “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” esas 

alınmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan 

kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen yönetmelik çerçevesinde Borsa İstanbul’un uyguladığı sektör kırılımı 

dikkate alınarak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2008 yılından 2014 yılına kadar madencilik ile maden işletim 

hakkı olan taş ve toprağa dayalı sanayi şirketlerinin finansal tablo dipnotları taranmıştır. Çalışmada ayrıca, 

sektördeki kuruluşlara akademik anlamda fayda sağlamak amacıyla çevresel maliyetlerin finansal tablolara 

yansıması, TMS/TFRS ışığında uygulama örneğiyle sunulmuştur. Çalışma, söz konusu çevresel maliyetleri, 

dipnotların içerik analizi çerçevesinde kayıt örnekleriyle inceleyerek elde edilecek tespitlerle literatüre katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. 

MADENCİLİK VE ÇEVRE 

Madencilik faaliyetleri çevreye zarar verdiği için çevre dostu teknolojilerin madencilik faaliyetleri öncesinde ve 

sonrasında kullanarak hem sektörün gelişimine katkı sağlaması hem de bu zararı asgari düzeye indirmesi önem 

taşımaktadır. 

Madencilik sektörü belirli karakteristik özelliklere sahiptir ve bu özellikleriyle diğer sektörlerden ayrılmaktadır. 

Madenler yenilenemeyen kaynaklardır ve bu hammadde kaynakları oluştukları yerden çıkarılmak zorundadır. Bu 

amaçla kurulacak tesisler ve atık havuzları gibi yapılar, teknik ve ekonomik unsurların yanı sıra mutlaka çevre 

unsuru da dikkate alınarak inşa edilmeli ve tüm bu faaliyetler gerçekleştirilirken çevre kirliliğini en aza indirecek 

önlemlerin alınması gerekmektedir (Ernst&Young, 2011: 23). 

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda doğal çevrenin korunması için 2872 sayılı Çevre 

Kanunu oluşturulmuş ve 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri Çevre Kanunu’na 

ve bu kanuna istinaden çıkarılmış diğer yönetmeliklere uyularak gerçekleştirilmektedir. Çevre ve Orman 

Bakanlığı bünyesinde madencilik sektörünü ilgilendiren bazı yönetmelikler; Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği, Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Plan Hükümleri, Madencilik 

Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Tesislerinden 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında 

Yönetmeliktir. 

Madencilik faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanların çevre ile uyumlu hale getirilmesi veya doğaya yeniden 

kazandırılma işine ait usul ve esaslar 2007 yılı 26730 Sayılı “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin 

Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” ne göre yapılmaktadır.  

Bu çalışmada, Çevre Kanununa dayanılarak 2007 yılında yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan 

Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” esas alınmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı, taşocağı ve 

madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan 

atıklarla bozulan doğal yapının, çevreye ve jeolojik tehlikelere duyarlı yöntemlerle doğaya yeniden 

kazanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir (Resmi Gazete, 2007: Md. 1). Bu yönetmeliğin getirdiği 

yükümlülüklerden birisi, bu yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerde son işletmeci tarafından, çalışmaların sona 

ermesinin ardından bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden 

insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği biçimde hazırlanması esastır (Resmi Gazete, 2007: 

Md. 5).  
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MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN MADEN KAPAMA MALİYETLERİNİN 

RAPORLANMASI 

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Uluslararası Muhasebe 

Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS)’nın Türkçeye çevrilmiş halidir. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınlandığı tebliğler (Sermaye Piyasası Kurulu: Seri:XI, No:29 ve No:25) ışığında 

Borsa’da işlem gören şirketler ve SPK mevzuatına tabi şirketler 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yılın finansal 

tablolarından başlayarak TMS/TFRS’yi uygulamaktadır. 

Konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, maden sahalarının araştırılması, değerlendirilmesi, çevre 

rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden ayrılması gereken gider karşılığı ile en fazla 

ilgisi olan standartların TFRS 6 ve TMS 37 olduğu görülmektedir (Cortese, Irvine, ve Kaidonis, 2010), 

(Karapınar, Zaif ve Torun, 2012), (Karapınar, Zaif ve Torun, 2010), (Buyruk, 2013), (Özkan ve Aksoylu, 2012). 

Maddi duran varlık kalemleri güvenlik veya çevresel nedenlerle edinilebilir. Bu maddi duran varlıkların iktisabı, 

var olan herhangi bir maddi duran varlık kaleminden elde edilmesi beklenen gelecekteki ekonomik yararları 

doğrudan artırmasa da, bir işletmenin diğer varlıklarından gelecekte ekonomik yarar elde etmesi için gerekli 

olabilir. Bu maddi duran varlık kalemlerinin elde edilmeleri sonucu, ilişkili varlıkların işletmeye gelecekte 

sağlayacakları ekonomik yararın, bu kalemlerin elde edilmemiş olması durumunda ilişkili varlıkların işletmeye 

gelecekte sağlayacakları ekonomik yarardan fazla olması nedeniyle bu kalemler maddi duran varlık olarak 

muhasebeleştirilir. Örneğin bir kimyasal madde üreticisi, çevre düzenlemelerine uymak için tehlikeli kimyasal 

maddelerin üretimi ve depolanması için yeni kimyasal maddelerin kullanım süreçleri tesis edebilir. İşletme ilgili 

tesis düzenlemeleri olmaksızın kimyasal maddeleri üretip satamayacağından, bunlar varlık olarak 

muhasebeleştirilir. Ancak, “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardına göre söz konusu varlığın ve 

ilişkili varlıkların defter değeri, değer düşüklüğü açısından gözden geçirilir (TMS 16: par.11).  

Arsanın maliyetinin, alanın sökülme, kaldırma ve restorasyon maliyetini içermesi durumunda, arsanın söz 

konusu maliyetlere ilişkin bölümü, bu maliyetlere katlanılmasından elde edilen faydalardan yararlanma süresi 

boyunca amortismana tabi tutulur. Bazı durumlarda, arsanın kendisinin kısıtlı bir yararlı ömrü olabilir, bu 

durumda, arsanın kullanımından sağlanacak faydaları yansıtacak şekilde amortisman ayrılır (TMS 16: par.59). 

Karşılık olarak finansal tablolara yansıtılan tutarlar, işletmenin gelecek dönem faaliyetlerinden (işletmenin 

gelecekteki faaliyetlerinin idamesi gibi) bağımsız, geçmiş dönemlerde oluşmuş olaylardan kaynaklanan 

yükümlülüklerdir. Söz konusu yükümlülüklere örnek olarak; çevreye gayri kanuni bir biçimde verilen hasarlar 

sonucu oluşan ceza ve temizleme maliyetlerinde olduğu gibi, her ikisi birden, işletmenin gelecek davranışlarına 

bağlı olmaksızın, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 

çıkışına sebep olacak durumlar gösterilebilir. Benzer olarak işletme, vermiş olduğu zararı düzeltme sorumluluğu 

derecesinde, herhangi bir petrol tesisinin veya nükleer güç istasyonunun yedeğe çekilme maliyetleri için karşılık 

ayırır. Tam tersine, ticari baskılar veya kanuni zorunluluk nedeniyle, bir işletme, gelecekte faaliyetine belli bir 

şekilde devam etmek üzere çeşitli harcamalara kalkışabilir ya da ihtiyaç duyabilir (örneğin; belirli bir fabrikaya 

duman filtreleri taktırılmak suretiyle). İşletme gelecekteki işlemleriyle ileride yapılacak harcamalardan 

kaçınabileceğinden, örneğin faaliyet yöntemini değiştirerek, söz konusu gelecekte yapılacak harcamalar için 

mevcut bir yükümlülüğü bulunmaz ve bunlara ilişkin bir karşılık kaydı finansal tablolara yansıtılmaz (TMS 37: 

par.19). 

Maden kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili harcamalar araştırma ve değerlendirme varlıkları olarak 

muhasebeleştirilemez. Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkların muhasebeleştirilmesinde “Finansal 

Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar” Standardı hükümleri esas alınır  (TFRS 6: par.10). 

Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesini üstlenmesi sonucunda, belirli bir süre boyunca oluşan 

kaldırma ve restorasyon yükümlülüklerini “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” 

Standardına göre finansal tablolara yansıtır (TFRS 6: par.10). 

Madenin geliştirilmesi aşamasında (üretime geçilmeden önce), dekapaj maliyetleri genellikle madenin kuruluş, 

geliştirme ve inşasının amortismana tabi maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Aktifleştirilen bu maliyetler, 

üretime geçildikten sonra genellikle üretim birimi yöntemi kullanılarak sistematik bir biçimde amortismana tabi 

tutulur veya itfa edilir (TFRS Yorum 20: par.2). 

MADEN KAPAMA MALİYETLERİNİN RAPORLANMASINA YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Maden sahası faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması 

maliyetleri; madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu sırasında ortaya çıkabilecek giderlerin karşılığının bilanço 

tarihi itibarıyla indirgenmiş maliyet değerleri üzerinden SPK finansal tablolara yansıtılması beklenmektedir. 

İndirgenmiş maliyetlerin hesaplanmasında madencilik faaliyetlerinin sona ermesi beklenen zamandaki 
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tahminlere göre hesaplanması beklenir. Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması karşılığının 

hesaplanmasında kullanılan yönetim tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklanan değişimler, maden 

sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetlerine yansıtılmalıdır. Öte yandan, her maden için, ilgili 

maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri; ilgili madenin kalan ekonomik ömürlerinin 

ilgili madendeki görünür ve mümkün işlenebilir rezerv miktarına bölünmesi suretiyle amortismanı hesaplanarak 

finansal raporlarına kayıt edilmesi beklenmektedir. 

Bu bölümde, maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının nasıl muhasebeleştirdiği Borsa İstanbul’da işlem 

gören uluslararası bir şirketin uygulamaları dikkate alınarak açıklanmaktadır.
1
 Şirketin işlemle ilgili 

muhasebeleştirme aşamaları şu şekildedir: 

Ruhsat hakkına sahip şirketin ilgili cari yılda ilgili ocaktan kullanmış olduğu hammadde miktarı tonaj cinsinden 

gösterilerek şirketin ne kadar üretim yaptığı tespit edilir. 

Ruhsatlara ilişkin şev alanı (m²), basamak alanı (m²), şev birim fiyatı (TL), basamak birim fiyatı (TL), 

gerçekleşen rehabilitasyon tutarı (TL), yönetimin öngördüğü işletilebilir toplam rezerv miktarı (tonaj), gelecek 

yıllara dair rehabilitasyon tutarlarına ilişkin projeksiyonları ilgili dosyalar yardımıyla gösterilir.  

Toplam maliyeti şirketin ruhsatında yazan verilerle aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Toplam Maliyet=(Basamak Alanı X Basamak Birim Fiyatı
2
 ) + (Şev Alanı X Şev Birim Fiyatı

3
 ) 

Projeksiyon hesaplanırken iskonto oranı özellikle yılsonunda güncellenerek net bugünkü değer hesaplanmasında 

kullanılır. İskonto oranı hesaplaması ile ilgili şirket yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre 2014 yılına göre 

iskonto oranını şirket kendisi hesaplamıştır. Şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucunda edindiğimiz 

bilgilere göre iskonto oranı önceki yıllarda bağımsız denetim şirketlerinden hesaplanmış olarak temin edilirdi. 

Fakat daha sonradan SPK’nın yaptığı bir düzenleme ile şirketlerin iskonto oranlarını şirket tarafından 

hesaplanmasını istemiştir. İskonto oranında etkili olan kalemler, maaş artış oranı ve enflasyon oranıdır. Bağımsız 

denetim şirketleri de bu kalemleri baz alarak şirketlere yardımcı olması açısından belli bir aralık verirdi. Son 

olarak artık bağımsız denetim şirketleri bunu da vermemektedirler. Artık şirketler kendilerinin iskonto oranı ile 

ilgili gördükleri kalemleri baz alarak bir oran ortaya çıkarmaktadır. Edindiğimiz bilgiler ışığında örneklemimizde 

olan şirketin iskonto oranının hesaplanması şu şekildedir: 

 

Rehabilitasyon Maliyeti: 

Rehabilitasyon planlarına ilişkin yıl aralıkları ile bu yıl aralıkları için öngörülen rehabilitasyon payları 

hesaplanırken aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanması yapılır. 

 

Amortisman hesaplama: Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan 

amortisman tutarları bu varlıkların ekonomik ömürleri tahmin edilerek belirlenirken, özel tükenmeye tabi 

varlıklar olarak aktifleştirilen işletme ve imtiyaz hakları maliyet bedellerinin hangi sürelerde ve hangi oranlar 

üzerinden gidere dönüştürülüp yok edileceği maden sahalarındaki toplam ve çıkartılan rezerv miktarları esas 

alınarak belirlenir (Yolcu ve Sağlam, 2014: 98). Muhasebe standartlarına göre işletmeler, Doğrusal amortisman 

yöntemi, Azalan bakiyeler yöntemi, Üretim miktarına bağlı amortisman yönteminden birini kullanabilmektedir. 

İnceleme konusu edilen şirketin yöneticileriyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu şirketlerin 

üretim miktarına bağlı amortisman yöntemini kullandığı tespit edilmiştir. Üretim miktarına bağlı amortisman 

yönteminde oluşan maliyet üretim miktarına göre dağıtılmaktadır. 

Amortisman oranının hesaplanmasında üretim miktarı baz alınarak aşağıdaki gibi hesaplanması yapılmaktadır. 

Amortisman Oranı = 
  

 (Üretim Tonaj Miktarı) 

 ((Üretim Tonaj Miktarı) + (İşletilebilir Muhtemel Rezerv Toplamı)) 

 

İlgili projeksiyon maliyetlerinin tüm şirket ve ruhsatlar için toplam t rehabilitasyon yükümlülüğünden toplam 

rehabilitasyon maliyeti çıkarılarak rehabilitasyon maliyetinin kapanış bakiyesi bulunmaktadır.  

                                                           
1
 Bu örnek, Borsa İstanbul’da işlem gören uluslararası bir şirketin yöneticileri yapılan görüşmeler ve ilgili şirketin 2013 ve 

2014 yılı finansal tablo bilgilerine yönelik hesaplamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
2 Basamak rehabilitasyonu için öngörülen maliyet 
3 Şev’in rehabilitasyonu için öngörülen maliyet 
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Sonraki adımda ise tutarlı olan veriler üzerinden ilgili yıl amortisman hesaplaması tamamlanarak ilgili cari 

dönem amortisman kayıtları da oluşturulmaktadır. 

Şirket 2013 yılında 381.023 ton üretim yapmıştır. Aynı yılda basamak alanı 155.000 m², şev alanı 54.600 m², 

basamak birim fiyatı 9.50 TL, şev birim fiyatı 6,746 TL’dir. Buradan ulaşılan rakamlara göre, 

Toplam Maliyet=(Basamak Alanı * Basamak Birim Fiyatı) + (Şev Alanı * Şev Birim Fiyatı) 

Toplam Maliyet = (155.000 * 9.50) + (54.600 * 6,746) = 1.472.500+ 368.332 = 1.840.832 TL 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için gerekeceği tahmin edilen giderlerin bugünkü değeridir. Paranın zaman değeri nedeniyle bilanço tarihinden 

hemen sonra ortaya çıkan nakit çıkışlarına ilişkin karşılıklar, daha sonra ortaya çıkacak aynı tutarda nakit 

çıkışlarından daha dezavantajlıdır. Bu nedenle, söz konusu etkinin önemli olduğu durumda karşılıklar iskonto 

edilir. İskonto oranı; paranın zaman değerine ilişkin mevcut piyasa değerlendirmelerini ve borca özgü riskleri 

yansıtan vergi öncesi orandır (Yolcu ve Sağlam, 2014: 98). 

Toplam maliyeti hesapladıktan sonra projeksiyon için iskonto oranını hesaplanması gerekmektedir. Bunun için 

aşağıdaki formül yardımıyla ilgili yıla ait iskonto oranı hesaplanır. 

 

 

 
=   0,10 

İskonto oranı hesaplandıktan sonra rehabilitasyon maliyetinin hesaplanması gerekir. Bunu da şu formül 

yardımıyla hesaplanacaktır. 

 

2008-2014 yılına ait maliyetler enflasyon oranı kadar arttığı varsayılmıştır. Bu formülde bulunduğumuz yıla “0” 

diyerek diğer yılları 1 arttırarak devam ettirerek hesaplama devam ettirilir. Üretime 2008 yılında başlayan şirket 

5. yılın sonunda rehabilitasyon çalışmalarına başlayacaktır. 2008 yılına “0” dersek 5. yılın sonu yani 2014 yılına 

da “6” diyerek hesaplama 2018 yılına (“10”) kadar devam ettirilerek rehabilitasyon maliyeti hesaplanır. İlk yıl 

için hesaplama şu şekildedir. 

2014 yılı 

 

 

2014 yılından 2018 yılına hesaplama devam ettirilerek çıkan sonuçların toplamı şirketin 2008 yılına ait 

indirgenmiş rehabilitasyon maliyetini içermektedir. Diğer yıllara ait oluşan rakamlar şu şekildedir. 

Yıllar Rehabilitasyon Maliyeti 

2014 255.323 TL 

2015 240.213 TL 

2016 225.998 TL 

2017 212.624 TL 

2018 200.041 TL 

Toplam 1.134.200 TL 

Rehabilitasyon maliyetinin amortismanı şirketinin üretim miktarlarıyla direkt ilişkili olduğundan şu formülle 

hesaplanacaktır. Şirket 2008 yılında rehabilitasyon maliyetlerini ilk kez finansal tablolarına yansıttığından 2008 

yılına ait amortisman gideri hesaplanmamıştır. 

2009 yılı Amortisman Gideri: 
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İlgili yıllara ait amortismanları hesaplayabilmek için o yıla ait rehabilitasyon maliyeti ile amortisman oranı 

çarpılır. İncelediğimiz şirketin 2009 yılına ait rehabilitasyon maliyeti 1.308.046 TL dir. 

Amortisman Gideri = Rehabilitasyon Maliyeti * Amortisman Oranı = 1.308.046 * 0,09  = 118.913 TL dir.    

Zamanın etkisinden kaynaklanan gider: 

Zamanın etkisinden kaynaklanan gideri bulabilmek için tüm değişenleri sabit tutarak sadece yılı bir yıl daha 

yaklaştırılır. Bu bir yıl yaklaşmanın etkisi finansal tabloda finansman gider olarak gösterilir. 2009 yılına ait 

yaklaşmanın değeri 1.192.959 TL’dir. 2008 yılına ait rehabilitasyon maliyeti 1.134.200 TL’dir. Bu durumda 

finansman gideri: 1.134.200 – 1.192.959 = 58.759 TL olur. 

 

Tahmindeki değişiklik: 

Rehabilitasyon yükümlülüğündeki tahmindeki değişiklikleri şu şekilde gösterilir. Bir önceki yılın rehabilitasyon 

maliyeti – ilgili yıla ait rehabilitasyon maliyeti – ilgili yılın zaman etkisinden kaynaklanan finansman gideri 

çıkartılarak ulaşılır. 2008 ve 2009 yılına ait rakamlar kullanılarak; 1.308.046 - 1.134.200 - 58.759 = 115.087 TL 

 

Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi: 

Örneklemimizde şirketin maden yükümlülüğünün ödemesi yapılmadığından finansal tabloda ilgili kalemi “0” 

olarak gösterilmektedir. Şirket rehabilitasyon maliyetlerini yıllara göre şu şekilde kaydetmektedirler. 

 

2008 Yılı 

Rehabilitasyon Maliyeti 1.134.200   

Rehabilitasyon Yükümlülüğü   1.134.200 

2009 Yılı 

1 -  Maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının iskonto etkisi 

   

B Finansal Gider 58.759     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   58.759   

  

      

2 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Tahminlerinin Değişimi 

 

B Maden Varlıkları 115.087      

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   115.087    

          

3 -  Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi 

     

B Rehabilitasyon Yükümlülüğü 0      

A Kasa   0    

          

4 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Amortismanı   

B Maden Sahalarının Rehabilitasyon Maliyeti 118.913     

A Birikmiş Amortisman   118.913   

2010 Yılı  

1 -  Maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının iskonto etkisi   

B Finansal Gider 178.743     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   178.743   

          

2 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Tahminlerinin Değişimi 

 

B Maden Varlıkları 176.803      

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   176.803    
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3 -  Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi     

B Rehabilitasyon Yükümlülüğü 0      

A Kasa   0    

  

      

4 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Amortismanı   

B Satışların Maliyeti 158.352     

A Birikmiş Amortisman   158.352   

 

2011 Yılı 

1 -  Maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının iskonto etkisi 

   

B Finansal Gider 77.523     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   77.523   

  

 

      

2 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Tahminlerinin Değişimi 

B Maden Varlıkları 413.511     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   413.511    

          

3 -  Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi     

B Rehabilitasyon Yükümlülüğü 0      

A Kasa   0    

          

4 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Amortismanı   

B Satışların Maliyeti 297.302     

A Birikmiş Amortisman   297.302   

2012 Yılı 

1 -  Maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının iskonto etkisi   

B Finansal Gider 96.527     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   96.527   

  

 

      

2 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Tahminlerinin Değişimi 

B Maden Varlıkları 50.767     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   50.767    

3 -  Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi     

B Rehabilitasyon Yükümlülüğü 0      

A Kasa   0    

  

 

      

4 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Amortismanı   

B Satışların Maliyeti 471.760     

A Birikmiş Amortisman   471.760   

2013 Yılı 

1 - Maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığının iskonto etkisi   

B Finansal Gider 71.360     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   71.360   

2 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Tahminlerinin Değişimi 

B Maden Varlıkları 69.863     

A Rehabilitasyon Yükümlülüğü   69.863   

  

 

      

3 -  Maden Yükümlülüğünün Ödenmesi     

B Rehabilitasyon Yükümlülüğü 0      

A Kasa   0    

  

 

      

4 -  Rehabilitasyon Yükümlülüğü Amortismanı   

B Satışların Maliyeti 1.396.815     

A Birikmiş Amortisman   1.396.815   

 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

29 
 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanması ile ilgili maliyetler 

ilk kez finansal tablolara yansıtıldığından 2008 yılı içerisinde herhangi bir amortisman gideri hesaplanmamıştır. 

Şirket SPK’ya sunduğu bilgileri finansal tablolarına aşağıdaki dipnot formatında yansıtmıştır. 

Maddi Duran Varlıklar: 

 1 Ocak 2008 İlaveler 31 Aralık 2008 

Maden sahalarının rehabilitasyon maliyetleri - 1.134.200 1.134.200 

Maden varlıkları madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu ile ilgili indirgenmiş maliyetlerden olunmakta olup 

söz konusu maden varlıklarının net defter değerleri 1.134.200 TL dir. 

Diğer yükümlülükler:*       2008         2007 

Madenlerin kapanması ve rehabilitasyon maliyetleri karşılığı 1.134.200 - 

Yükümlülükler uzun vadeli ve kısa vadeli olarak da ayrılabilir. 

14 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren, “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 

Kazandırılması Yönetmeliği”ndeki hükümler gereğince Grup yönetimi Türkiye’de devam eden faaliyetleriyle 

ilgili olarak söz konusu yönetmelik kapsamında belirtilen bir yıllık yasal süre içerisinde çevre rehabilitasyonu, 

maden sahalarının ıslahı ve kapanması ile ilgili çalınmalarını tamamlamış olup, çevre rehabilitasyonu, maden 

sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden gider karşılığı 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal tablolara 

yansıtmıştır. 

SONUÇ 

Madencilik sektöründe çevre faktörü de göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Özellikle günümüz yüzyılında 

doğal çevre bu kadar tahrip edilmişken bu konuya gereken önemi vermemek büyük bir kayıp demektir. Özellikle 

açık ocak madenciliğinde ömrü dolan madenin kapatılması sonrasında bölgenin hem fiziki görüntüsü 

değişmektedir, hem de ikliminde değişiklikler meydana gelmektedir ve bu ciddi çevre sorunlarına sebebiyet 

vermektedir. Yaşadığımız doğal çevrenin ıslahı, korunması ve geliştirilmesi ülkenin en temel önceliklerinden 

biri olmalıdır ve bu konuya gereken önem verilmelidir. 

Çevresel sorunların giderek artması insanları zorunlu olarak bu konuda önlem almaya yöneltmiştir. Bu alanla 

ilgili çeşitli bilim dallarında çalışmalar yapılmış olup çevresel olayların maliyet kısmı da muhasebenin çalışma 

alanını oluşturmuştur. Böylece muhasebe alanının yeni çalışma alanı olan çevre muhasebesi doğmuştur. 

Ülkemizde de sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda doğal çevrenin korunması için 2872 sayılı 

Çevre Kanunu oluşturulmuştur ve 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri Çevre 

Kanunu’na ve bu kanuna istinaden çıkarılmış diğer yönetmeliklere uyularak gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmada da esas alınan doğaya yeniden kazandırılma faaliyetine ait usul ve esaslar 2007 yılı 26730 Sayılı 

“Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğine” dir. Bu 

yönetmelik çerçevesinde maden sahalarının faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna yükseltilmesi 

hedeflenmektedir. 

Yönetmeliğin getirdiği yükümlülük çerçevesinde Borsa İstanbul’da işlem gören madencilik sektörü ve taş ve 

toprağa dayalı sanayi şirketlerinin 2008-2014 yılları arasında yayınlanan finansal tablolarına ve dipnotlarına 

bakılarak tablolara yönetmeliğin getirdiği yükümlülüklerin ne kadarının yansıtıldığı incelenmiştir. Bu analiz, 

Borsa İstanbul’da işlem gören madencilik ile taş ve toprağa dayalı sanayi şirketlerinin 2007 yılı “Madencilik 

Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” çerçevesinde şirketlerin 

maden rehabilitasyon yükümlülüklerini yeteri oranda finansal tablolarına yansıtılmadığını göstermektedir. Ancak 

şirketler bu konunun önemini anlamış olacak ki son yıllarda maden rehabilitasyon yükümlülüğünün getirdiği 

yükümlülüğü finansal tablolara yansıtan şirket sayısında artış görülmektedir. Bu artışın sebebi olarak sebep 

olarak hem Dünya’da aynı sektörde bulunan ülkelerin bu konuya gereken önemi vererek finansal tablolarında 

yer vermesi hem de ülkemizde son yıllarda doğal çevreyi korumaya yönelik önemli adımların atılması 

gösterilebilir. Hatta bu konudaki en yeni değişiklik ruhsat bedelinin % 30’u çevre ile uyum planı çalışması adı 

altında işletmelerden faaliyete başlamadan devlet tarafından tahsil edilmektedir. 

Bu konu ile ilgili kanun koyucuların Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin rehabilitasyon maliyetlerini 

yeterince finansal tablolarında göstermemelerini dikkate alarak yeni yönetmelik ve kanunlarla şirketlerin 

sorumluluklarını arttırarak finansal tablolarına yansıtmalarını sağlamalıdırlar.  

Yapılan dipnot analizlerinde ayrıca finansal tablolarda verilen bilgilerin birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. 

Bu durumda şirketlerin verdiği bilgiler açısından karşılaştırmasını zorlaştırmaktadır. Burada Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kuruluna (UMSK), SPK’ya büyük görev düşmektedir.  
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Çalışmanın son kısmında ise Borsa İstanbul’da işlem gören uluslararası bir şirketin yöneticileri ile görüşerek 

maden sahalarının rehabilitasyonun nasıl yapıldığı hakkında bilgi alınmış hesaplamaları incelenerek bir 

uygulama örneği oluşturulmuştur. 5 yıllık dönemi kayıtlarla gösteren bu uygulama örneği ile literatüre katkı 

sağlanmıştır. Bu örnek, ilgili akademisyen ve uygulamalara faydası olması temennisiyle oluşturulmuştur. 
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ÖZET 

Günümüzde marka ve markalaşma kavramları giderek önem kazanmış, ürün ve hizmetlerin birer olmazsa olmazı 

halini almıştır. Bu durum marka değerinin hesaplanması gerekliliğini doğurmuştur. Modern işletmecilikte marka 

değerinin finansal bir performans ölçütü olarak kullanılmaya başlanması hisse senedi getirilerini etkileyip 

etkilemediği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışma, firmaların sahip oldukları marka değerlerinin hisse 

senedi getirilerinin üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun için Brand 

Finance ve BİST'ten seçilen firmaların marka değeri ve hisse senedi getirileri dikkate alınarak panel regresyon 

analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, marka değeri ile hisse senedi getirileri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Değer, Marka Değeri, Marka Değerleme Yöntemleri 

 

THE IMPACT OF BRAND VALUE ON STOCK RETURNS: A EMPIRICAL RESEARCH ON 

THE BIST 
 

ABSTRACT 

Brands and branding have come into prominence nowadays and become a must of products and services. This 

situation lead the need for calculation of brand value. Evaluation of brand value as a financial performance 

criteria in modern business brings if brand value has an impact on share earning into question.  This study aims 

at presenting whether the brand value of a company affects the share earnings. For this, panel regression was 

performed considering the brand values and share earnings of companies selected from Brand Finance and 

İstanbul Stock Exchange. As a result, it was reached that there is a significant and positive relationship between 

brand value and share earning. 

Key Words: Value, Brand Value, Valuation Method of Brand 

 

1.GİRİŞ 

Marka beraberinde bir değeri doğurmaktadır. İşletmeler ve tüketiciler için bu değerin bilinmesi önem arz 

etmektedir. Bu nedenle marka değerinin hesaplanması için birçok yöntem geliştirilmiş ve marka değerlemesi 

farklı noktalar dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Marka değerinin hesaplanabilmesi için geliştirilen yöntemlerin başında finansal yöntemler gelmektedir. Bu 

yöntemler ile firmaların finansal verileri dikkate alınarak marka değerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. Finansal yöntemlerin tüketici davranışlarını dikkate almaması ve sadece finansal veriler üzerinden 

marka değerinin tespit edilmesi yaklaşımını benimsemesi davranışlara dayalı yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Bu 

yöntemler tüketici davranışlarının marka değerini etkileyeceği ve bu davranışların da hesaplamalarda dikkate 

alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Fakat davranışlara dayalı yöntemler de marka değerinin belirlenmesinde 

sadece tüketici davranışlarını dikkate alması dolayısıyla eleştirilmektedir.  

Pazarlama açısından bakıldığında marka değeri, markanın tüketici gözündeki değerini ve bu değeri nasıl 

artırabileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Finansal yaklaşımlar ise marka değerini belirlemede firmanın finansal 

verilerini baz almaktadır. Markanın finansal değerini belirlemede genellikle firma birleşme ve satın almalarında 

marka değerinin ne olacağı sorusuna cevap aranmış ve marka değerinin tespitine çalışılmıştır. 

mailto:abayrakdaroglu@mu.edu.tr
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Finansal yöntemler ile davranışsal yöntemlerin bu eksiklerini gidermek için ise finansal ve davranışlara dayalı 

yöntemler geliştirilmiştir. Finansal ve davranışlara dayalı yöntemler, marka değerini hesaplarken firmaların 

finansal verilerini kullanmasının yanı sıra tüketici davranışlarını da dikkate almaktadır. Bu nedenle kendisinden 

önce geliştirilen yöntemlerin avantajlı yanlarını birleştirerek marka değerinin daha doğru bir şekilde tespit 

edilmesi mümkün olmaktadır.   

Finansal yöntemler, marka değerini ölçerken tüketici davranışlarını dikkate almadığı için eleştirilirken 

davranışlara dayalı yöntemler marka değerini parasal bir değer olarak hesaplamadıkları için eleştirilmektedir. 

Finansal ve davranışlara dayalı yöntemler ise hem tüketici davranışlarını hesaba katmaktadır hem de marka 

değerini parasal bir değer olarak hesaplamaktadır. Bu nedenle uygulamada kullanılmak üzere finansal ve 

davranışsal yöntemlerden biri olan Brand Finance
4
’ın Türkiye’deki markalar üzerine yapmış olduğu değerleme 

raporları kullanılmıştır.  

Bu çalışmada marka değeri yüksek olan firmaların bununla orantılı olarak hisse senedi getirilerinin de yüksek 

olması gerektiği varsayımı altında Brand Finance tarafından değerlemeye tabi tutulmuş olan ve BİST’te işlem 

gören seçilmiş şirketlerin marka değerinin hisse senedi getirisine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda kavramsal çerçevede öncelikle marka ve değer kavramlarına değinilecek daha sonra marka değeri 

ve marka değerleme yöntemleri kısaca açıklanacaktır. Araştırma giriş ve sonuç bölümleri dâhil olmak üzere beş 

bölümden oluşmaktadır. Marka, değer ve değerleme kavramlarını içeren kavramsal çerçeve çizilmiş ve izleyen 

bölümde literatür taramasına yer verilmiştir. Bu bölümden sonra, çalışmada takip edilen metodoloji açıklanmış 

ve veri yapısına değinilerek elde edilen bulgular tartışılmıştır. Çalışma sonuç kısmıyla tamamlanmıştır. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Marka, Değer ve Değerleme Kavramı 

Marka; “bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” 

olarak tanımlanmaktadır. (www.tdk.com.tr). Bir marka özünde ürünün kimliğini belirler. Marka bir isim olabilir, 

bir işaret, bir logo veya bir sembol ile ifade edilebilir (Kotler, 2000: 404). Yani marka, üretici veya satıcıların 

malını tanıtmasına yardımcı olan, onu diğer markalardan ayırmaya yarayan isim, terim, sembol şekil veya 

bunların birleşimidir. Marka çok geniş bir kavram olup literatürde markayı açıklayan birçok tanım mevcuttur. 

Marka bir vaat göstergesidir. Bu vaat, tüketiciye sunulan hizmetlerin ve ürün özelliklerinin devamlılık arz 

edeceğidir. Firmalar oluşturdukları markaların, güçlü markalar olmasını istiyorlarsa vaatlerini yerine 

getirmelidirler. Çünkü güçlü bir marka vaadinin garantisidir (Çakırer, 2013: 7).  

Markalar birçok firma için en önemli sermaye kalemlerinden biri durumuna gelmiştir (Taşkın ve Akat, 2012: 

115). Bu nedenle firmalar açısından marka değeri her geçen gün daha önemli bir hal almıştır. Markalar, talebin 

oluşmasını sağlar, çalışanları teşvik eder, ortaklara güven verir ve finans çevresinde ikna edici yönü vardır. 

Şirketler stratejik kararlar almadan önce markanın önemini ve değerini göz önüne almaları gerekir (Çakırer, 

2013: 11). Aaker (1991) markanın önemini şu başlıklar altında açıklamıştır; 

Marka, işlevsel fayda ile birlikte tüketicilerin ürünü satın almalarını sağlayacak bir takım katma değerler sunar. 

Firmalar, algılanan değeri arttırmak için bilançolarına marka değeri kavramını eklemektedirler. 

Markanın, işletmelerin belirlemiş oldukları pazarlama stratejilerinde yol gösterici özelliği vardır. 

Sonuç olarak günümüzde herhangi bir hizmet ya da ürünü temsil eden her şey markalaşmakta bunun neticesinde 

markalar her an her yerde karşımıza çıkmaktadır (Champniss ve Vila, 2012: 23). Marka tüketicilerin güvenlerini 

kazanmada önemli araçlardan biridir. Markanın sağlamış olduğu güven o markaya sadık müşteriler 

doğurmaktadır. Bu nedenle markalaşmaya gidemeyen firmaların pazardaki mevcut rekabet ortamında başarıya 

ulaşmaları zor gözükmektedir.  

Finansal olsun veya reel olsun tüm varlıkların değerlemesi yapılabilir, çünkü finansal ve reel tüm varlıklar bir 

değere sahiptir. Ekonomik olarak değer, bir malın diğer mallarla değiştirilebilme imkânı ile açıklanabilir. 

İnsanoğlu ilk çağlarda takas yoluyla mallara sahip olmaktaydılar. Günümüzde ise mal ve hizmete biçilen değerin 

karşılığı para olarak belirlenmektedir. Bir varlığın değeri, onun kullanılabilir olması, sağladığı yarar ya da önemi 

ile direk bağlantılı olmayabilir. Örneğin suyun insan hayatı açısından taşıdığı faydaya karşılık dünyada suyun 

satın alma gücü diğer mallara göre düşüktür (Gürbüz ve Erzincan, 2008: 3-4).  

Değer belirli bir zamanda mal ve hizmetler için ödenebilecek muhtemel fiyatın tahmin edilmesidir. Her varlığın 

değeri sahibine sağlayacağı fayda doğrultusunda belirlenir. Bir varlığın değerinin tespit edilmesi süreci ise 

                                                           
4
Londra merkezli olarak Türkiye, A.B.D., Almanya, Avustralya, Brezilya, Dubai, Fransa, G.Afrika, G.Kore, Hırvatistan, Hindistan, 

Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsviçre, Kanada, Portekiz, Rusya, Singapur, Sri Lanka şubeleri ile geniş bir coğrafyada faaliyet 

göstermektedir. Brand Finance faaliyetlerini, değerlendirme, çözümleme, strateji geliştirme ve Marka ile ilintili işlemler olmak üzere dört 

temel alanda faaliyet göstermektedir. Düzenli olarak her yıl Golbal500, Banking500, Telecom500, Nation Brand Index, European Football 
Clubs gibi araştırmalar yayınlayarak farklı alanlarda marka yönetimlerine ışık tutmaktadır (www.brandirectory.com). 
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değerleme faaliyetlerini oluşturur. Değerleme ile iktisadi varlıkların değerinin para olarak karşılığın belirlenmesi, 

firmanın sahip olduğu makina teçhizat, bina, arsa, marka gibi toplam aktiflerinin değerinin tahmini olarak 

belirlenmesi gerekir (Chambers, 2009: 5-7).  

Değeri en üst düzeye çıkarmak için çalışan şirketler bu amaçlarını gerçekleştirmede ne derece başarılı 

olabildiklerini görebilmeleri için değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyarlar. Yine bu firmalara yatırım yapmayı 

düşünen veya firmanın hisse senetlerine sahip yatırımcılar elde edecekleri getirileri bilmek için değerleme 

çalışmalarına ihtiyaçları vardır. Şirketlerin varlık satın alma veya varlıklarını elden çıkarma durumda en iyi fiyatı 

belirleyebilmek ve yönetim kararlarının uygulanmasında varlıkların gerçek değerini belirleyebilmesi 

gerekmektedir (Chambers, 2009: 8). Değerleme çalışmalarına, yatırımcıların yapacakları yatırımlarda, firmaların 

varlık alım satımlarında, devir veya birleşme işlemlerinde, alınacak stratejik kararlarda, firmanın tasfiyesinde, 

devlet varlıklarının özelleştirilmesinde ve benzer birçok durumda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu anlamda firmaların marka değerlemesinin yapılması hem bu firmalara yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar 

için hem de bu firmaların hisse senetlerine sahip yatırımcılar için elde edecekleri getirileri bilmeleri açısından 

değerleme çalışmalarına ihtiyaçları vardır. 

2.2. Marka Değerleme Yöntemleri 

Marka değerinin bilinmesine olan ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birçok marka değeri hesaplama yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu yöntemler üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; finansal yöntemler, davranışlara dayalı 

yöntemler ve hem finansal boyut hem de tüketicilerin davranışsal boyutlarını dikkate alan finansal ve 

davranışlara dayalı yöntemlerdir (Tablo-1).  

Finansal Yöntemler; marka değerini bu yöntem ile hesaplanmasının amacı marka değerinin parasal karşılığının 

bulunabilmesidir. Firmalar marka değerlemesine, birleşme ve satın almalarda, yönetimin isteği üzerine finansal 

analizlerde kullanmak için gereksinim duyarlar. Özellikle marka değerinin tespitinin ilk aşamalarında finansal 

yönetimlerin kullanılarak değerin parasal karşılığının belirlenmesi bu yöntemleri daha da önemli kılmaktadır 

(Ercan ve Diğ., 2011: 39-40). 

 

Tablo 1. Marka Değerini Tespit Eden Yöntemler 

Finansal Yöntemler Davranışlara Dayalı 

Yöntemler 

Finansal ve Davranışlara Dayalı 

Yöntemler 

Maliyete Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri Aaker Yöntemi Interbrand Yöntemi 

Piyasa Değerine Dayalı Marka Değerleme Yöntemi Keller Yöntemi Brand Finance Yöntemi* 

Sermaye Piyasasına Dayalı Yöntemler Biel Yöntemi Financial World Yöntemi 

Gelire Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri Kapferer Yöntemi Brand Rating Değerleme Yöntemi  

Royalty’den Kurtulma Yöntemi ile Marka Değerleme Young & Rubicam  Global Brand Equity Valution Yöntemi 

Hirose Yöntemi  A.C. Nielsen Yöntemi  

Tarihi Maliyet ve Yerine Koyma Maliyeti Yöntemi  BBDO Yöntemi 

Fiyat Primi, Bileşik Analiz, Hedonik Yöntem  Semion Yöntemi 
    * Çalışmada kullanılan yöntemdir.  

 

Davranışlara dayalı yöntemler arasında en çok kullanılan yöntemler Aaker (1991), Keller (1993), Kapferer 

(1992) ve Young & Rubicam şirketi tarafından geliştirilmiş yöntemlerdir. Bu yöntemler marka değerini müşteri 

bakış açısını esas alarak değerlemeye tabi tuttuğundan ve marka değerini oluşturan tüketici davranışları 

unsurlarını belirlemeye yönelik bir anlayış sergilediğinden marka değerinin parasal olarak ifade edilmesi 

konusunda bir yöntem sunmamaktadırlar.  

Finansal ve Davranışsal Yöntemler; 1980’li yılların sonu itibariyle şirketler sahip oldukları markalarının 

değerlerini bilmek adına değerleme çalışmalarına gereksinim duymalarıyla birlikte birçok danışmanlık şirketi bu 

hizmeti sunmaya başlamıştır. Bu şirketler kendi geliştirdikleri değerleme yöntemleri ile marka değerleme 

çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Bu yöntemler marka değerinin tespitinde kullanılan finansal yöntemlerin 

ve davranışlara dayalı yöntemlerin bir bileşiminden oluşmaktadır. Danışmanlık şirketleri hesaplama yöntemlerini 

ana hatlarını açıklamalarına rağmen hesaplama yönteminin birçok ayrıntısı gizli tutulmaktadır. Bu sebeple bu 

yöntemler danışmanlık şirketlerinin kamuoyuna sunduğu kısımlar dâhilinde açıklanabilmektedir (Kaya, 2002: 

24). 

2.2.1. Interbrand Yöntemi 

Marka değerini belirleme çalışmalarına başlayan ilk danışmanlık şirketi olan Interbrand geliştirdiği marka 

değerleme yöntemi ile en çok bilinen danışmanlık firmalarından biridir. Her yıl dünyanın 100 değerli markasını 

belirleyerek, yayınlamaktadır (Güllülü, Erciş ve Diğ., 2008: 72).  
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Interbrand marka değerinin hesaplanmasında markaya bağlı indirgenmiş nakit akış yöntemini ve geliştirdiği bir 

puanlama sistemini kullanarak, dört aşama sonucunda marka değerini hesaplamaktadır. Bu aşamalar; “Finansal 

Analiz”, “Marka Rolü”, “Marka Gücü”, “Marka Değerinin Hesaplanması”ndan oluşmaktadır. İlk aşama olan 

finansal analizler yardımıyla marka sayesinde gelecekte elde edilecek gelirler tahmin edilerek, tahmin edilen 

gelirlerden faaliyet giderleri, vergiler ve sermaye maliyeti gibi giderler düşülerek ekonomik kazançlar 

belirlenmektedir. İkinci aşamada, marka rolü analizi ile ekonomik kazancın ne kadarlık bir kısmının markadan 

sağlandığı hesaplanmaktadır. Markanın sağladığı kazanç markanın talep düzeyi ve tüketici sadakatine bağlıdır. 

Üçüncü aşamada ise marka gücü hesaplanıp, markanın risk düzeyi göz önüne alınarak marka sayesinde gelecekte 

elde edilecek gelirlerin bugünkü değerini hesaplamada kullanılacak iskonto oranı tespit edilmektedir. Interbrand 

marka gücünü belirlerken yedi özelliği dikkate almakta ve bu özelliklerinin hepsi için en yüksek değerler 

belirlenmektedir (Güllülü ve Diğ., 2008: 73). Bu üç aşama ile elde edilen veriler sayesinde son aşamada marka 

değerinin hesaplanması için belirlenen iskonto oranı kullanılarak marka tarafından sağlanacağı tahmin edilen 

gelirlerin net bugünkü değerine ulaşılmaktadır. Interbrand yöntemi hesaplanış şekli bakımından çok kapsamlı bir 

yöntemdir. Fakat yine de içinde bazı sorunları barındırmaktadır. Bu sorunlar ise şunlardır (Kaya, 2002: 27-28);  

Markanın sağlayacağı geleceğe dönük gelir tahminleri, marka gücünü ölçmede kullanılacak ölçütlerin seçimi ve 

puanlandırılması sonucu ağırlıklarının belirlenmesi objektif olmayan bazı değerlendirmeler ile bulunmasından 

dolayı meydana gelecek hataların marka değerini ciddi biçimde etkileyebilecek olması, 

Reklam harcaması ile marka değeri arasında ilişki kurulması dolayısıyla, çok fazla yapılan reklam 

harcamalarının marka değerini artıracağından doğru sonuçlara ulaşılması kuşkulu bir hal alması, 

Ürünlerden elde edilen gelirlerden markaya ait olan kısmın ayrılabileceği vurgulanmaktadır. Fakat bunun nasıl 

yapılacağı açıklanmaması, 

Markaların gücü her ürün ve pazarda aynı olmamaktadır. Bir üründe veya ülkede çok güçlü olan bir marka faklı 

bir üründe veya farklı bir ülkede aynı güce ulaşamayabilir. 

Bu eleştirilerin sonucu, Brand Finance yöntemi iskonto oranlarının tespit edilmesinde daha şeffaf bir yaklaşım 

uygulamaktadır (Haigh ve İlgüner, 2012: 88). 

2.2.2. A.C. Nielsen Yöntemi 

A.C. Nielsen Yöntemi bir puanlama sistemine dayalı olarak marka değerini hesaplamaktadır. Puanla sistemi için 

6 özellik ve bunların altında bulunan 19 özellikten oluşur. Marka Bilançosu yöntemi olarak da isimlendirilen bu 

yöntem puanla sistemine bağlı olarak yukarıda özellikler baz alınarak 0 ile 500 arasında marka gücünü gösteren 

bir puana ulaşılmaktadır. A.C. Nielsen Marka Bilançosu yönteminde oluşan bazı sorunlar nedeniyle 1991 yılında 

A.C. Nielsen tarafından marka performans değerleyicisi yöntemi geliştirilerek A.C. Nielsen Marka Bilançosu 

yönteminin eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen bu yöntem ile marka değerinin parasal karşılığının 

hesaplanmasının yanında marka yönetimi ve denetimi için bütünsel bir sistem oluşturulmuştur (Ercan ve Diğ., 

2011: 54-55).  

2.2.3. Semion Yöntemi 

Buna göre marka değerini belirleyen 4 unsur tanımlanmaktadır. Bunlar, “Şirketin Finansal Değeri”, “Markanın 

Sahip Olduğu Korunma”, “Marka Gücü” ve “Marka İmajı”dır. Marka değerinin hesaplanmasında marka değerini 

oluşturan dört unsur için ve her birinin kapsadığı kriterlere göre bir faktör değeri belirlenmektedir. Bulunan dört 

faktör değeri toplanarak genel bir ağırlık faktörü bulunur, bu faktör son 3 yıldaki vergi öncesi kârın ortalaması 

ile çarpılarak marka değeri elde edilir (Kaya, 2002: 35-36).  

Modelin dezavantajları ise; marka imajının belirlemesinin zor bir süreç olması geleceğe dönük değerleri dikkate 

almaması ve marka gelişme potansiyeli ile sürdürülebilirliği göz ardı etmektedir. Ayrıca diğer finansal ve 

davranışlara dayalı marka değerleme yöntemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de yer alan unsurular ile bu 

unsurların alt başlıklarının seçimi ve ağırlıklandırılması subjektif değerlendirmeler içermesi yöntemin 

güvenilirliğini azalmaktadır (Tayşi, 2013: 109).  

2.2.4. Brand Finance Yöntemi  

Brand Finance’a göre markalı ürünün gelecekte sağlanacağı tahmin edilen gelirlerin markaya olan katkısı tespit 

edilerek marka değeri hesaplanmaktadır (Ercan ve Diğ., 2011: 49). Brand Finance yöntemi beş aşamadan 

oluşmaktadır. Bu aşamalar ise aşağıda Tablo-2’de gösterilmektedir (Kaya, 2002: 30-31);  

Tablo 2. Brand Finance Yönteminin Aşamaları 
 

Segmentasyon 

Finansal Tahminler  

BVA® (Brand Value Added) Analizi (Markanın talebe olan katkısının analizi) 

ßrandßeta® Analizi (Tahmin edilen gelirlere ilişkin riskin belirlenmesi)  

Değerleme ve Duyarlılık Analizi 
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Segmentasyon: Marka değerleme çalışmasının bu ilk aşaması Brand Finance tarafından en önemli aşamalardan 

biri olarak belirtilmektedir. Bu aşamada coğrafi dağılımın, müşteri ve ürünlerin dikkate alınarak yapılan bir 

bölümle sayesinde bölümlemeye tabi unsurların farklılıklarını gözden kaçırmamak ve uygun rakiplerin seçimi 

amaçlanmaktadır. Fakat yeterli veri toplamayı engelleyecek düzeyde ayrıntılı bir segmentasyon yapmanın 

yerinde olmadığı vurgulanmıştır (Kaya, 2002: 30-31). Markalar belirli pazar şartlarında bir değeri olacağı 

vurgulanmaktadır. Buna göre bir marka bir pazarda değerliyken bir diğerinde değer oluşturmayabilir (Haigh ve 

İlgüner, 2012: 94).  

Finansal Tahminler: Makroekonomik faktörlerden markalı ürüne olan talebi etkileyebilecek olanlar dikkate 

alınmakta ve geçmişte de markaya olan talebi etkileyen faktörler belirlenmektedir (Ercan ve Diğ., 2011: 49). 

Bunun için gözlem, pazar araştırmalarının yapılması, istatistiksel yöntemler kullanılabilmektedir. Bunun yanında 

pazarlama faaliyetleri ve fiyatlandırma ile satışlar arasındaki ilişki tespit edilerek, gelecekteki satışlara ilişkin 

tahminler yapılmaktadır. Analizlerin sonucunda firma içi etkilere bağlı olmayıp, pazara dayalı finansal 

tahminlerin elde edilmesine çalışılmaktadır (Kaya, 2002: 31).  

BVA® (Brand Value Added) Analizi: Bu analiz ile gelecekte markadan sağlanacağı tahmin edilen gelirler 

hesaplanmaktadır (Ercan ve Diğ., 2011: 49). Bu analizde markanın müşterilerin alım kararlarındaki etkisi 

belirlenmektedir. Analiz, segmentler arasındaki farklılıkları dikkate alarak yapılmakla birlikte rakiplerde göz 

önünde bulundurulmaktadır (Kaya, 2002: 31).   

ßrandßeta® Analizi: Tahmin edilen gelirlere ilişkin oluşabilecek riskin hesaplanabilmesini içermektedir (Ercan 

ve Diğ., 2011: 50). Bu riski belirlemek için hesaplanacak iskonto oranın tespitini içerir (Kaya, 2002: 31). 

Değerleme ve Duyarlılık Analizi: Yukarıda açıklanan analizler sonucunda iskonto oranı belirlenir. Markanın 

maddi olmayan varlıklar içindeki payı belirlenen iskonto oranı ile bugünkü değere indirgenerek marka değeri 

hesaplanmış olacaktır. Bu aşamada ayrıca, bazı varsayımların değiştirilmesiyle oluşacak etkilerin gösterildiği bir 

duyarlılık analizi yapıldığı belirtilmektedir. Fakat Brand Finance tarafından bununla ilgili bir bilgilendirme 

yapılmamaktadır (Kaya, 2002: 32-33). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Hisse senedi getirilerinin tahmin edilmesine yönelik yapılan 1960’lı yılların sonu ve 1970’li yılların başında 

başlayan çalışmalarda genel olarak hisse senedi getirilerinin tahmin edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Piyasa 

etkinliği üzerine yapılmış önceki çalışmaların çoğunun geçmişteki hisse senedi getirileri kullanılarak hisse 

senedi fiyatlarının tahmin edilip edilemeyeceği üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan ampirik 

çalışmalarda farklı değişkenler kullanılmasıyla getirilerin tahmin edilebileceği üzerinde durulmuştur. Bu 

çalışmalarda getirilerin tahmininde öne çıkan değişkenlerin; fiyat/kazanç oranı, defter değeri/piyasa değeri oranı, 

geri ödenmeme risk primi, vade primi faiz oranı, geçmiş getiriler ve temettü verimleridir. (Ünlü, Bayrakdaroğlu, 

Ege, 2009: 146). 

Literatürde hisse senetlerinin getirilerini etkileyen birçok faktörün de olduğu bilinmektedir. Genellikle bu 

faktörler; büyüme, sanayi üretim endeksi, döviz kuru, enflasyon, reel bütçe dengesi, ithalat/ihracat oranı, cari 

işlemler dengesi, piyasa faiz oranı, vade riski ve altın fiyatları gibi makroekonomik değişkenlerdir. 

Unutulmamalıdır ki burada sayılan makroekonomik faktörlerin dışında kalan, ancak sayısallaştırılamayan birçok 

faktörde mevcuttur. Lewellen (2004) finansal oranların hisse senedi getirilerini açıklama gücü üzerine etkisini 

araştırdığı çalışmasında, 1946-2000 dönemi için temettü getirilerinin hisse senedi getirilerini açıklayan en iyi 

değişken (finansal oran) olduğunu tespit etmiştir. Farklı bir bakış açısıyla Lettau ve Ludvigson (2005) 

çalışmalarında beklenen hisse senedi getirileri ile beklenen temettü büyümeleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

Ancak literatürde hisse senedi getirilerinin tahmininde kullanılacak değişkenlerle ilgili tartışmalar bitmemiştir. 

Hisse senedi fiyatlarında ve buna bağlı olarak hisse senedi getirilerinde özellikle temettülerin dağıtım şeklinden 

dolayı, meydana gelen değişim farklılıklar göstermektedir. Artan bu farklılıklar hisse senedi getirilerinin 

tamamıyla tahmin edilip edilemeyecekleri hususunda şüphelerin artmasına neden olmuştur (Ünlü, 

Bayrakdaroğlu, Ege, 2009: 146).  

Simon ve Sullivan (1993), Motemaeni ve Shahrokhi (1998), Cravens ve Guilding (1999), Mortanges ve Riel 

(2003) firmaların marka değerini ölçmede finans temelli yöntem kullanmışlardır. Burada marka değeri kavramı, 

gelecekte elde edilecek ve markadan sağlanacak gelirlerin bugünkü değerini ifade eder. Srinivasan (1979) 

finansal açıdan marka değeri kavramını, somut unsurlarla açıklamanın yetersiz kaldığı markanın ürünlere 

eklediği değer olarak belirtmiştir. Motemani ve Shahrokhi (1998) finansal açıdan marka değerini, firmaların 

markalı ürünlerini artırarak nakit para akışını artırmayı hedeflemesi gerektiğini ifade etmiştir (Toksarı ve İnal, 

2012: 61-63).  

Aydın (2009) marka değerinin firmaların finansal performansı üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında marka 

değeri alt boyutlara ayrılarak incelenmiş ve marka değerinin hisse senetleri üzerine etkisini bulmak için bu 
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boyutlardan ilki olan marka aşinalığını kullanmıştır. Buna göre marka değeri alt boyutlarından marka 

aşinalığının hisse getirileri üzerine etkisinde artarak artan, doğrusal olmayan (üstel) bir ilişki tespit etmiştir. Buna 

göre aşinalık belli bir eşik değerinin üzerinde olması durumunda artan aşinalık düzeyinin hisse getirisini de 

artarak artan biçimde (üstel olarak) yükselttiği ortaya konulmuştur. 

Bursalı ve Kahraman (2009) çalışmalarında firmaların; brüt satış kârlılığı, satış hacmi, reklam-promosyon 

giderlerinin faaliyet giderleri içerisindeki payı gibi değerlerin, marka değeri üzerindeki etkisinin oldukça yüksek 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Akbulut ve Paksoy (2007) çalışmalarında marka değerinin finansal göstergelerle olan ilişkisini incelemişlerdir. 

Seçilen firmaların marka değerleri ile piyasa fiyatı, hisse başına kârı, net satışları, faiz ve vergi öncesi kârı, vergi 

öncesi kârı ve aktiflerin kârlılığı ile arasındaki ilişkiler ölçülmüştür. Analiz sonucunda marka değeri ile faiz ve 

vergi öncesi kâr arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Marka değerinin tespitinde kullanılan yöntemler ile çalışmayı yapan yazarlar aşağıdaki tabloda verilmiştir 

(Tayşi, 2013: 87). 

Tablo 3. Marka Değerinin Tespiti İçin Kullanılan Yöntemler Çalışmayı Yapan Yazarlar 
Kullanılan 

Yöntemler Ölçüm Tekniği Yazarlar 

Finansal 

Yöntemler 

Firmanın markalı ürünlerinden kaynaklanan nakit 

akımlarının tespiti 

Simon ve Sullivan (1992), Şahin (2005), Gream (2004), 

Sethuraman(2003), Banham (1998), 

Marka için yapılan tüm harcamaların toplanması 
Farquhar (2002), Sattler (2002), Rimel (2006), Tollington 

(1999), Moisescu(2007) 

Markalı ürünlerden kaynaklanan Fiyat Primi 
Yöntemi 

Aaker(1996), Lindermann(2004), Feldwick(1996), 

Drews(2008), Crawens(1999), Sweeneya(2001), 

Ailawadi(2003), 

Reklam, Promosyon, gibi giderlerin marka 
değerine etkisi 

Erdem ve Keane(1996), Anand ve Shachar(2000), 
Ackerberg(2003), 

Hirose yöntemi Beccace(2002), 

İmtiyazlardan Kurtulma Yöntemi 
Pandit(2003), Anson(2001), 

Aak(2004), Elango(1997) 

 

Davranışsal 

Yöntemler ile 
Finansal ve 

Davranışlara Dayalı 

Yöntemler 
 

Markanın fonksiyonel faydaları ile tüketici 

davranışının ölçekle ölçülmesi 

Aaker(1991), Kapferer(1995), Keller(1993), Higgins(2006), 

Richards(1998), 

Markanın pazarlanmasında, farklı tüketici 

algılarının tespiti 

Argarwal ve Rao (1996), Farquhar (1990),  

Kamakura ve Russell (1993), Keller (1993), 

Srivastava(1991), Erden ve Swait (1998),  

Fournier(1998), Muniz ve O’Guinn(2001), 

 

4. BORSA İSTANBUL (BİST) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

4.1. Araştırmanın Veri Yapısı ve Analizi 

Analiz için gerekli veriler Brand Finance ve BİST’ten elde edilmiştir. Brand Finance her yıl düzenli olarak 

yayınladığı Türkiye’nin En Değerli 100 Markası raporlarından 2010 ile 2014 yılları arasındaki veriler baz 

alınmıştır (http://brandfinance.com). Analizde kullanılacak firmalara ait hisse senedi getirileri BİST’ten temin 

edilmiştir.  

Brand finance'ın yapmış olduğu Turkey 100 Türkiye'nin en değerleri markaları raporuna giren ve 2010-2014 

yılları arasında devamlılık arz eden 55 markaya sahip olan firmaların 44 tanesi BİST'te işlem görmektedir. 2015 

yılında Brand Finance Turkey 100 raporuna bakıldığında geçmiş yıllara göre süreklilik arz eden ve BİST’de 

işlem gören firma sayısı azaldığı için 2015 yılı analiz dışı bırakılmıştır. Markalara ait değerler karşılaştırma 

kolaylığı olabilmesi açısından milyon ABD doları olarak yıl bazında alınmıştır.  

Analizde kullanılacak markalar ve hisse senetleri kodu aşağıda Tablo-4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Analizde Kullanılacak Markalar 

 

Hisse Kodu Marka 

 

Hisse Kodu Marka 

 

Hisse Kodu Marka 

1. AKBNK Akbank 16. DOAS Doğuş Otomotiv 31. SISE Şişe Cam 

2. AKGRT Aksigorta 17. ENKAI Enka İnşaat 32. TATGD Tat 

3. ANSGR Anadolu Sigorta 18. FINBN Finansbank 33. TAVHL Tav 

4. ARCLK Arçelik 19. FROTO Ford Otomotiv 34. KIPA Tesco-Kipa 

5. ARENA Arena Bilgisayar 20. GARAN Garanti Bankası 35. TOASO Tofaş 

6. ASELS Aselsan 21. HALKB Halkbank 36. TCELL Turkcell 

7. AYGAZ Aygaz 22. HURGZ Hürriyet 37. THYAO Türk Hava Yolları 

8. ASYAB Bank Asya 23. INDES İndeks Bilgisayar 38. TTKOM Türk Telekom 

9. BANVT Banvit 24. ISCTR İşbank 39. TBORG Türk Tuborg 

10. BIMAS Bim 25. KENT Kent Gıda 40. ULKER Ülker Bisküvi 

11. BOSSA Bossa 26. MGROS Migros 41. VAKBN Vakıfbank 
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12. BOYNR Boyner  27. OTKAR Otokar 42. VESBE Vestel Beyaz Eşya 

13. BRISA Brisa 28. PETUN Pınar Et 43. VESTL Vestel Elektronik 

14. CLEBI Celebi Hava Servisi 29. PNSUT Pınar Süt 44. YKBNK Yapı Kredi 

15. DENIZ Denizbank 30. RYSAS Reysaş 

 

  

BİST’ten alınan veriler Pay Piyasasında 2010-2014 tarihleri arasındaki Pay Bazında Aylık (Düzeltilmiş) Getiri 

verilerini kapsamaktadır. Veri seti üzerinde düzenlemeler yapılarak ABD üzerinden aylık bileşik getiriler dikkate 

alınmıştır. Bileşik getiri, ay içinde elde edilen temettü ile aynı paydan ay sonunda tekrar satın alındığı ve payın 

fiyatı rüçhan hakkı kullanım fiyatının üzerinde ise bedelli sermaye artırımına katıldığı varsayımı yapılmıştır. 

Böylece bir payın her ay sonunda satılıp tekrar alınması sonucunda başlangıç dönemindeki değerinin kaç katına 

ulaştığını göstermekte olup aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (BİST, 2016).  

 

 
 

Gi  

Fi  

BDL  
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F i-1  
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: 
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“i” ayına ait getiri.  

“i” ayına ait en son kapanış fiyatı.  

Ay içinde alınan bedelli pay.  

Ay içinde alınan bedelsiz pay adedi.  

Rüçhan hakkı kullanma fiyatı.  

Ay içinde 1.000,-TL/1 TL nominal değerli paya ödenen net temettü tutarı.  

“i” ayından bir önceki aya ait en son kapanış fiyatı. 

ABD Doları bazlı bileşik getiri hesabında, TL bazında hesaplanan aylık getirilerin ABD Dolarının aylık değer 

artışından arındırılması suretiyle bulunan ABD Doları bazında aylık getiriler kullanılmıştır.  
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“n”ci ay sonuna kadar bileşik getiri 

“i”nci ay sonuna kadar bileşik getiri 

“i”nci aya ait getiri  

Dönem (ay) sayısı 

Daha sonra söz konusu bileşik getirilerin ortalamaları alınmış ve yıllığa dönüştürülerek dikkate alınmıştır.  

4.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Marka değeri ile finansal performans arasındaki ilişki değişik ölçütler noktasında birçok araştırmaya konu 

olmakla birlikte bu çalışmada, Brand Finance’ın hem finansal yöntemlerin hem de davranışsal yöntemlerin 

bileşiminden oluşan marka değerleme ölçütü ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere 

odaklanmıştır. Diğer bir ifadeyle, markalı ürünün gelecekte sağlayacağı tahmin edilen gelirlerin markaya olan 

katkısı tespit edilerek elde edilen marka değerinin firmanın hisse senedi getirisi üzerinde etkisi olup olmadığı 

incelenmiştir. 

Araştırmanın motivasyonu marka değerinin, hisse senedi getirileri üzerinde etkisi olduğu hipotezi üzerine 

kurulmuştur. Bu bağlamda araştırmada test edilecek sıfır hipotezi ve alternatif hipotezi aşağıdaki gibi 

kurgulanmıştır:  

H0: Marka değerinin hisse senedi getirileri üzerinde etkisi yoktur. 

H1: Marka değerinin hisse senedi getirileri üzerinde etkisi vardır. 

Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişkiyi daha iyi analiz edebilmek için veri seti olarak panel veri seti 

kullanılmıştır. Panel veride kesit ve zaman serisi verilerini bir araya getirmiş olmasından dolayı gözlem sayısının 

fazla olması ve bunun sonucunda daha tutarlı sonuçların elde edilebilmesinden dolayı değişkenler bu veri 

yapısında regresyona sokulmuştur (Baltagi, 2005; Green, 2003). Dolayısıyla bu çalışmada analiz yöntemi olarak 

da panel regresyon modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak ilgili dönemdeki hisse senedi getirileri, 

açıklayıcı değişken olarak ise marka değerleri kullanılmıştır. Panel regresyon analizi kapsamında çalışmada 

kullanılacak olan temel doğrusal model aşağıdaki gibi kurulmuştur; 

 i=1,2,……,N ; t=1,2,………T  

Burada; “HSG” hisse senedinin % olarak getirisini, “α” sabit terimi, “β” açıklayıcı değişken 

katsayısını,  “MD” marka değerini ve “u” ise rassal hata terimini göstermektedir.  

Çalışmada yapılan analizler E-views 8.1 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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4.3. Araştırmanın Ampirik Sonuçları 

Marka değerinin hisse senedi getirilerini etkileyen önemli bir faktör olup olmadığı üzerine yapılan panel 

regresyon analizine ait tanımlayıcı istatistikler aşağıda Tablo-5’de verilmiştir.  

 

Tablo 5. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sapma Max. Min. 

Hisse Senedi Getirisi (HSG) 215 16,9 21,8 84,25 0,207 

Marka Değeri (MD) 215 558,1 623,6 2389,0 1,120 

Tablo 5’de’ki sonuçlar incelendiğinde, 2010-2014 dönemine ilişkin 44 firmanın ortalama bileşik getiri oranı 

%16,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde söz konusu firmalara ait marka değeri 558 milyon ABD’dır. 

Değişkenlerin standart sapma ve diğer istatistiki bilgileri tablo da ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Sahte regresyon sorunu ile karşılaşmamak için her bir değişkene ait durağan düzeyleri analiz edilmiştir. Panel 

verilerin birim kök içerip içermediğini test etmede kullanılan yöntemler arasında Levin, Lin ve Chu-t testi 

(LLCt), Breitung-t testi, Im, Peseran ve Shin-W testi (IPSw), ADF-Fisher Chi-sequare ve Choi Z testi, Hadri-Z 

testi gibi testler kullanılmaktadır (Wu; Lee 2009; Alba; Papell 2007). Bu çalışmada panel birim kök testi olarak 

Im-Pesaran-Shin (IPS) testi kullanılmıştır (Im, Pesaran, Shin, 2003). IPS testi, özellikle küçük örnek özellikleri 

diğer testlerden daha iyi olduğu için tercih edilmiştir. Yapılan durağanlık testlerinde veri yapısından dolayı 

sabitli-trendsiz modeller değerlendirmeye alınmıştır. Her bir serinin durağanlığının analizinde kullanılan Im, 

Pesaran, Shin (2003) birim kök test sonuçları, Tablo-6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. IPSw Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 

Im, Pesaran ve Shin W testi (Sabitli ve Trendsiz) 

İstatistik Değeri P değeri 

Hisse Senedi Getirisi (HSG) -3,74055 0,0001 

Marka Değeri (MD) -6,82298 0,0000 

Tablo 6’da görüldüğü gibi IPSw testi ile değişkenlere ait birim kök süreçleri incelenmiş ve analiz sonuçlarına 

göre hiçbir değişken için birim kök yoktur sonucuna ulaşılmıştır (p<0.01). Diğer bir ifadeyle IPSw testi 

sonuçlarına göre seriler durağandır. Sonuç olarak yapılan birim kök testiyle marka değeri ile hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişkiyi modellemede kullanılan değişkenlere ait serilerin modelleme ve tahmin için elverişli 

bir yapıda oldukları kabul edilmiştir. 

Panel veri analizinde modellemenin sabit etki formunda mı yoksa tesadüfi etki formunda mı çalışılacağı önemli 

bir sorudur. Bu sorunun cevabı bireye özgü hata terimi ui ile açıklayıcı değişkenler arasındaki muhtemel 

korelasyonun varlığına dayalıdır (Gujarati, 1999). Çalışmada sabit etki modeli ile tesadüfi etki modeli arasında 

seçim yapmayı sağlayan Hausman (1978) tarafından önerilen test kullanılmıştır (Haussman, 1978). 

Modellemeye ilişkin yapılan Hausman testi sonuçlarına göre (Hausman test istatistiği: 0,023210; p değeri: 

0.8789) “tesadüfi etkiler mevcuttur” şeklindeki H0 hipotezi kabul edilmektedir. Buna göre panel regresyon 

tahmininde tesadüfî etkiler yöntemi kullanılmıştır.  

BİST’de yer alan tüm firmalar modelde yer almadığı ve çeşitli kısıtlamalardan sonra seçilmiş 44 firma analize 

dâhil edildiği için tesadüfî etkiler modelinin kullanılmasının olağan olduğu düşünülebilir. Panel veri 

modellerinde sabit etkiler modelinin hata terimleri ile bağımsız değişkenler arasında bir ilişki olmadığı varsayımı 

yapması nedeniyle rassal etkilere göre daha çok tercih edildiği söylenebilir. Ancak sabit etkiler modeli 

kullanıldığında, marjinal etkiler hesaplanırken modelde yer alan 𝛼𝑖 gibi zaman içinde değişmeyen değişkenler 

yok olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında daha kısıtlayıcı varsayımlara sahip olsa bile, marjinal 

etkilerin hesaplanabilmesi için rassal etkiler modeli tercih edilmektedir (Kılıç, 2014). Bu testin sonucu baz 

alınarak seçilen modele ait panel regresyon analizleri yapılmıştır. Modeline ilişkin sonuçlar Tablo-7’de 

verilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları dikkate alındığında elde edilen bulgular Aydın ve Ülengin (2011), Bursalı ve Kahraman 

(2009) ve Akbulut ve Paksoy (2007) deki bulgularla genel olarak benzerlik taşımaktadır. Genel olarak marka 

değeri yüksek olan hisse senetlerinin daha fazla getiri sağlayabilecekleri düşünülebilir. Bu kapsamda analiz 

sonuçları değerlendirildiğinde bağımsız değişken olan marka değerinin bağımlı değişken olan hisse senedi 

getirileri üzerinde etkili oldukları şeklindeki H1 hipotezi kabul edilmiştir.  
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Tablo 7. Tahmin Edilen Modelin Sonuçları  

Değişkenler Katsayılar t istatistiği Std. Hata P Değeri 

Sabit 0,194737 2,528854 0,190060 (0,0483)* 

Marka Değeri (MD) 0,194737 2,528854 0,077006 (0,0123)* 

R2 0,033    

Düzeltilmiş R2 0,028    

F-istatistiği 6,524836    

P değeri (F) (0,0114)    

D-W istatistiği 2,2109    

Gözlem sayısı  191    

 

5. SONUÇ 

Marka ve marka değeri konusunda çalışmaların önem kazanması ile birlikte marka değerleme çalışmaları ayrı bir 

öneme sahip olmuştur. Marka değerinin firmaların değerine olumlu katkı yapması birçok firma tarafından başarı 

göstergesi olarak kullanılmasını sağlamıştır. Hatta birçok firma marka değerini yıllık finansal raporlarına dâhil 

etmekte, ortakları ve diğer paydaşları ile paylaşmaktadır. Aslında marka değeri, markalı bir faaliyetin 

performansını en sağlıklı şekilde ortaya koyan bir gösterge olduğu için, yıllar itibariyle, performansta oluşan 

değişimi izlemek mümkün olabilmektedir.  

Bu çalışmada bir performans göstergesi olarak giderek önem kazanan marka değeri kavramının firmaların hisse 

senedi getirileri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 2010-2014 yılları arasında BİST’te işlem gören 44 

firmaya ait Brand Finance’dan temin edilen marka değerleri ve BİST’ten alınan yıllık hisse senedi getirilerine 

dayalı olarak bir panel regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan her bir değişkenin durağan 

olduğu birim kök testleri ile tespit edildikten sonra araştırma hipotezi tesadüfi etkiler modeli kullanılarak panel 

regresyon analizi ile sınanmıştır. Tahmin edilen modele ait ampirik bulgular; marka değeri ile hisse senedi 

getirileri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Çalışmadaki marka değeri hesaplamaları profesyonel olarak Brand Finance şirketinden ve hisse senedi getirileri 

BİST’ten alınması hesaplama hatalarını en aza indirdiği düşünülmektedir. Hemen hemen her araştırmada olduğu 

gibi analizi gerçekleştirilen bu çalışmada da bazı sınırlamalar vardır. Bağımsız değişken olarak kullanılan 

firmalara ait marka değeri finansal ve davranışsal yöntemlere göre (Brand Finance) hesaplanmıştır. Bunun 

dışındaki diğer yöntemlere göre marka değeri hesaplanmadığı bilinmelidir. Ayrıca araştırmaya ait zaman 

sınırlaması yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda period daha uzun alınabilir ve diğer marka 

değeri hesaplama yöntemleri de dikkate alınarak yöntemlerin hisse senedi getirisini açıklamada karşılaştırmalar 

yapılabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Riske Maruz Değer (RMD) yöntemlerinden bahsedilmiş ve varyans-kovaryans yöntemi 

kullanılarak Down Jones Endüstri Endeksi aylık getiri verileri, 2008 küresel krizinin öncesi sonrası ve kriz 

dönemi olmak üzere 2002-2007, 2008-2009 ve 2010-2015 olarak üç ayrı dönemde analiz edilmiştir. Hesaplanan 

riske maruz değer sonuçları yorumlanarak dönemler itibariyle karşılaştırılmıştır.  Sonuçta, kriz döneminde 

portföy riskinin diğer dönemlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kriz öncesi dönemde portföyün riske 

maruz değeri, kriz sonrası dönemden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Markowitz ortalama- varyans modeline 

göre elde edilen portföyler her dönem için aynı tutularak RMD’lerinin  nasıl değişeceği incelenmiş ve 

çeşitlendirmenin faydasının özellikle kriz dönemlerinde arttığı görülmüştür. Kriz öncesi dönemde, kriz sonrası 

dönemden daha düşük bir RMD değeri ölçülmüş, kriz döneminde ise çok daha yüksek bir RMD değeri 

bulunmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Riske Maruz Değer, 2008 küresel finansal krizi, Down Jones Endüstri Endeksi 

 

REFLECTION OF THE 2008 GLOBAL CRISIS TO VALUE AT RISK: AN APPLICATION 

TO DOW JONES INDUSTRY INDEX 

ABSTRACT 

In this study, value at risk methods are mentioned and by using Varriance- Covarriance method  Dow Jones 

Industry Index monthly return datas are analyzed on the brink of before crisis term, during crisis term and after 

crisis term as three different periods;2002-2007, 2008-2009 and 2010-2015. Calculated results of Value at Risk 

are interpreted and compared by these terms.  As a result, portfolio risk during the crisis term is determined to be 

higher than the ones in other terms. There is higher VAR value in before crisis term than in after crisis term 

Also, it is invastigated how the VAR change the portfolios which are obtained by Markowitz mean-varriance 

model as holding same for each term and especially in the crisis terms, the benefit of diversification is seen to 

increase. It is measured that before crisis term has a lower VAR value than after crisis term, while crisis term has 

a much higher VAR value. 

Key Words: Value at Risk, 2008 global financial crisis, Dow Jones Industry Index 

 

GİRİŞ 

Küreselleşen finansal piyasalarda yatırımcıların portföylerini oluştururken dikkat ettiği iki önemli parametre 

vardır: Beklenen getiri ve risk. Riskin yönetilebilme özelliği gereği yatırımcılar ve portföy yöneticileri bu 

konuda çeşitli risk ölçüm yöntemleri kullanarak oluşabilecek maksimum zararı tahmin etmeye ve gerekli 

önlemleri almaya çalışır. Özellikle kriz dönemlerinde riskin ölçülmesi ve yönetilmesi büyük önem taşır. Bu 

anlamda, Riske Maruz Değer (RMD) yöntemleri yatırımcılara yol göstermektedir. 

Finansal sektörde yaşanan gelişmeler ve finansal krizler sonucunda işletmeciler ve yatırımcılar, riskleri 

tanımlamak, ölçmek, kontrol etmek amacıyla bu konuda önlem almaya ve yeni yöntemler geliştirmeye 
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yönelmişlerdir. İyi bir risk yönetimiyle olası krizlere karşı kayıplar önceden belirlenir, kayıpları azaltmak için 

önlemler alınır ve alınan riske karşı elde ettikleri getiri, karşılaştırılıp değerlendirilir. 

 Risk yönetiminin eksikliğinden kaynaklanan mali skandallar ve krizler piyasadaki istikrarı olumsuz 

etkilemektedir. Dünyada yaşanan son küresel ekonomik kriz, 2007 yılı ortalarında, ABD ipotekli konut 

piyasasında başlamış, türev ürünler aracılığıyla tüm finansal sektörü etkisi altına almış ve kısa sürede yayılarak 

bütün ülkeleri derinden etkilemiştir. Krizin nedenleri, etkileri ve yarattığı sonuçların bilinmesi, daha sonra 

yaşanabilecek krizlere karşı hazırlıklı olabilmek için büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda özellikle kriz dönemlerinde riske maruz değer hesaplamaları, yatırımcılara, portföy yöneticilerine 

ve üst düzey yöneticilere belirli bir güven seviyesinde karşılaşılabilecek maksimum zararı ölçerek, risk yönetimi 

politikalarında gerekli revizyonların yapılması ve riskten korunma stratejilerinin geliştirmesi konusunda 

yardımcı olur. 

 RMD risk faktörleri arasındaki korelasyonları dikkate alarak farklı pozisyonlar ve risk faktörlerinden 

kaynaklanan riski bir araya getirebilmekte, tek bir değerde ifade edebilmektedir. Bilimsel çalışmalar, RMD 

ölçümlerinin doğru yapılması durumunda birçok işletmenin finansal risklere karşı kendilerini önceden 

koruyabileceklerini göstermiştir. Risk ölçümünün yapılması firmaların sürekliliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

RMD metodunun kullanımında bu denli yaygınlık olması, hesaplama kolaylığına, kurumların üst yönetimleri 

tarafından kabul edilmiş olmasına ve özellikle BIS (Bank for International Settlement) tarafından tavsiye edilmiş 

olmasına bağlanabilir (Demireli ve Taner, 2009:129). RMD hesaplanmasında kullanılan temel parametreler;  

elde tutma süresi, örnekleme periyodu, güven aralığı ve risk faktörleri arasında korelasyonun belirlenmesidir. 

Bu çalışmanın amacı, en güncel küresel finansal kriz olan 2008 krizinin etkilerini, kriz öncesi, kriz sonrası ve 

kriz dönemi olarak ayrıntılı bir şekilde analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, uygulamada en yaygın 

kullanılan yöntemlerden biri olan Markowitz ortalama-varyans modeli ile Dow Jones Endürstri Endeksi’nden 

oluşan bir portföy oluşturulmuş ve portföyün RMD’leri hesaplanmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde RMD ve kriz dönemlerine ilişkin yapılan çalışmalardan oluşan literatür 

araştırmasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde RMD hesaplama yöntemlerinden bahsedilmiş ve ardından 

çalışmada kullanılan varyans- kovaryans yöntemi aşamalarıyla anlatılarak Dow Jones Endüstri Endeksi’nden 

oluşan portföy üzerine bir uygulama yapılmıştır. Bulunan amprik sonuçlar dönemler itibariyle karşılaştırılarak 

yorumlanmıştır. 

 2.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

RMD hesaplamaları ve kriz dönemiyle ilgili literatürde bulunan bazı çalışmalara aşağıda yer verilmiştir: 

Silvapulle ve Granger (2001), çalışmalarında 1991-1999 yılları arasında Dow Jones 30 Endüstri Endeksi’nin 

günlük getiri verilerini kullanarak hisse senedi getirilerinde negatif yönlü büyük hareketler olduğunda portföyün 

çeşitlendirme olasılığını incelemiştir. Portföy riski yaygın olarak kullanılan parametrik ve parametrik olmayan 

RMD yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Pazarda negatif yönlü hareketler olduğunda 30 hissenin ortalama 

korelasyon koşullarının pazarın normal hareket etmesi durumundan daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Buna 

ek olarak, daha önceki yapılan çalışmaların aksine pazardaki pozitif yönlü hareketlerin, pazarın normal olduğu 

durumlarla karşılaştırıldığında 30 hisse senedinin ortalama korelasyon koşullarında dikkate değer bir değişim 

yaratmadığı tespit edilmiştir. 

Liow (2008),  çalışmasında gayri menkul yatırımları ve hisse senedi getirilerini kullanarak riske maruz değer 

hesaplamaları yapmıştır. Çalışmada riske maruz değer uygulamaları ekstrem değer teorisi ile ilişkilendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda Asya’daki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin getirilerin Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 

gayrimenkul yatırımlarından daha fazla dalgalanma gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada gayrimenkul piyasasının 

Asya finansal krizinden önce ve kriz süresince hisse senedi piyasasından daha oynak bir yapı sergilediği 

vurgulanmıştır. 

Uçkun ve Kandemir (2008), İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse 

senetlerinden oluşmuş iki portföyün RMD’sini varyans-kovaryans yöntemini kullanarak hesaplamışlar aynı 

dönemlerde farklı risk sonuçlarına ulaşmışlardır. Risk farklılıklarından ötürü iki portföyün çeşitlendirilmiş 

portföy oluşturmak için de kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. 

AL-Rjoub (2010) çalışmasında 2008 krizinin etkilerini göstermek için Dow Jones Endüstri endeksi, S&P 500 ve 

NASDAQ endekslerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucundaki değerler kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde 

yeni bir krizin olabileceğini göstermektedir. Birinci üçüncü ve dördüncü U şeklindeki hisse sentlerinin getirileri 

ABD ekonomi tarihinde meydana gelen on altı finansal kriz çevresinde kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda RMD 

hesaplamalarında kriz sırasında risk artışının çok fazla olduğu gösterilmektedir. 
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Akın ve Akduğan (2012), çalışmalarında Türkiye’de faaliyet gösteren gelir amaçlı kamu borçlanma araçları 

emeklilik yatırım fonlarından bir portföy oluşturmuş RMD hesaplama yöntemlerinden varyans - kovaryans 

yöntemini kullanarak belli dönemlere ait verilerle portföyün RMD’sini hesaplamış çalışma sonucunda emeklilik 

yatırım fonlarının riski düşük fonlar olduğunu saptamışlardır. 

Angelovska (2013), çalışmasında seçtiği ülkelerin borsalarındaki yatırım süreçlerini %99 ve %95 güven 

seviyelerinde RMD yöntemlerinden SMA ve EWMA uygulamalarının olasılıklarını belirlemeye çalışmıştır. 

Angelovska’nın uyguladığı metodoloji; analiz, sentez ve istatistiksel/matematiksel yöntemler içermektedir. 

Çalışmanın amacı gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde modelin finansal analizinin aynı şekilde çalışıp 

çalışmadığını göstermektir. Sonuçlar risk yöneticilerinin gelişmiş ülkelerde %95 güven seviyesinde piyasa 

riskini EWMA metoduyla ölçebileceğini göstermektedir. 

Köksal ve Oran (2013), çalışmalarında, yaygın olarak kullanılan risk ölçme yöntemlerinden RMD yöntemiyle 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük bir örneklem üzerine performans karşılaştırması yapmışlardır. RMD 

performansı sırasıyla Kupiec ve Christoffersen’in koşullu ve koşulsuz testlerinin yanı sıra karesel kayıp 

fonksiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, gelişmiş ülkelerin RMD performanslarının gelişmekte 

olan ülkelerinkinden çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu durumun olası nedeni küresel finansal krizin 

gelişmiş ülkelerdeki başlangıç etkisi olabilir. Aynı zamanda küresel finansal krizler sırasında gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin risklerinin ayrıştığının da bir kanıtını oluşturuyor. 

Lu,  Tse, ve Williams (2013),  Çalışmalarında, ABD’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) getiri endeksi 

ile uluslararası 12 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın getiri endeksi arasındaki günlük çapraz piyasa getirilerinin 

etkileşimini ve aşağı yönlü riskini incelemişlerdir. Bu ilişki, GYO piyasalarının hem normal seyrettiği dönemde 

hem de yüksek veya düşük fiyatlandığı dönemlerde incelenmiştir. Kriz ve balon piyasa olduğu zamanlarda ABD 

GYO’larının diğer GYO’larla eş zamanlı olarak en kuvvetli ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en 

küçük GYO piyasalarının orantılı olarak daha yüksek bir RMD’ye sahip olduğu ancak en büyük GYO 

piyasalarının RMD’lerinin kriz dönemi süresince en büyük olduğu görülmüştür. 

Uppal (2013), çalışmasında, küresel finansal kriz döneminde gelişmiş ve gelişmekte olan beş piyasasının RMD 

değerlerini ölçmüştür. Bu modelde aşırı değer teorisine uygun dağılımı, kriz öncesi ve kriz dönemleri ile 

gösterilmektedir. Ancak ABD kriz dönemi gösterilmemektedir. Kriz öncesi dönemdeki aşırı kayıpları tahmin 

etmek gerçek kayıpları göstermeyebilir. Uppal geriye dönük testler sonucunda dinamik aşırı değer teorisi 

modelinin diğer modellere göre daha iyi olduğunu sonucuna varmıştır. Sonuçlar farklı pazarlar ve nicelik 

seviyeleriyle karşılaştırılmıştır. 

Bin (2015), yatırımcıların durma stratejisi uygularken yaşadıkları portföy optimizasyon problemleri üzerine 

çalışmıştır. SPP-CVAR olarak bilinen yeni bir CVAR denklemini türetmiştir. SPP-CVAR yöntemi, Shangai 

Borsasından elde edilen verilerden oluşan portföy optimize edilerek test edilmiştir. SPP-CVAR, durma stratejisi 

yüzünden çıkış zamanının belirsiz olmasından kaynaklı problemleri çözebilmektedir. Test sonuçları 

karşılaştırıldığında,  yatırımcıların durma stratejisi izlediğinde SPP-CVAR yönteminin geleneksel CVAR’dan 

daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen RMD hesaplaması çalışmalarından farklı olarak, Dow Jones Endüstri 

Endeksi’nin aylık getirilerinden oluşan veri setinin, yaşanan en güncel kriz olan 2008 küresel krizinin etkilerini 

incelemek amacıyla kriz öncesi, sonrası ve kriz dönemi için ayrı ayrı analiz edilerek, analiz sonuçlarının 

yorumlanması ve literatüre yeni bir çalışma kazandırılmasıdır. 

3.  RMD HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

RMD hesaplamalarında literatürde genel kabul görmüş üç yöntem   kullanılmaktadır. Bu yöntemler; Varyans – 

Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simulasyon Yöntemi ve Monte Carlo Simulasyon Yöntemi’dir. 

3.1. Varyans Kovaryans Yöntemi 

 RMD hesaplamalarında en çok kullanılan ve popüler olan yöntemdir. Varyans-kovaryans yöntemi yatırım 

araçlarının getirilerinin her birinin normal dağılıma sahip olduğu varsayımına dayanır. Varyans-kovaryans 

yönteminde tarihi zaman serileri kullanılarak portföyün getirilerinin volatilitesini ve korelasyonlarını hesaplamak 

gerekmektedir (Yıldırım ve Çolakyan, 2014:9). 

 3.2. Tarihi Simülasyon Yöntemi 

Bu yöntemde tarihi piyasa verilerinden senaryolar üretilmektedir. Risk faktörlerindeki tarihi değişimler 

kullanılarak portföy değerlenmektedir. Buna bağlı olarak portföyün kar-zarar dağılımı hesaplanır. Bu modelde 

getirilerin normal dağılması gibi bir varsayım yoktur. Volatilite korelasyon ya da başka parametrelerin 

hesaplanmasına gerek yoktur. Model riski olasılığı çok düşüktür. Tarihi simülasyon yöntemindeki eksiklik 

kullanılan veri setinin içine yansıtılmayan durumların tamamen göz ardı edilmesidir.  
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Tarihi simülasyonlarda kullanılan senaryolar seçilmiş geçmiş dönemlerde gözlemlenen fiyat/oran değişmelerine 

bağlı tahminlerle oluşturulur. Seçilen ilgili periyot, senoryonun amacına yönelik özel bir dönem ya da mevcut 

piyasayı yansıttığı varsayılan dönem olabilir. Tarihi simülasyon yönteminin, veri miktarının çok büyük olmadığı 

ve kar/zarar dağılımı hakkında fazla bilginin olmadığı durumlarda kullanılması daha uygundur. En önemli 

avantajı, yakın zamanda piyasada yaşanan bütün çöküşleri yakalayabilmesidir. Ancak, uygulaması oldukça 

zaman almaktadır (Akın ve Akduğan, 2012: 230).        

3.3. Monte Carlo Simülasyon Yöntemi 

Bu yöntemin seçilmesi durumunda RMD’nin hesaplanması için bilgisayar kullanımı zorunludur. Bilgisayardan 

hisse senedi fiyatları rassal yürüyüş yaklaşımına göre tesadüfi sayılar denenerek belirlenir. Karmaşık yapıdaki 

özellikle opsiyonları içeren portföyler için oldukça uygun bir yöntemdir. Özellikle bankaların yazıcı 

pozisyonunda oldukları egzotik opsiyonların RMD’nin hesaplanması oldukça güçtür. Böyle bir durumda en 

uygun yöntem olup, fiyatlar skolastik sistemle yaratılıp daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir (Korkmaz ve 

Pekkaya, 2012:579).       

4.   VERİ VE METODOLOJİ  

Dow Jones Endüstri Endeksinde işlem gören hisselerin, çalışma kapsamındaki dönemler itibariyle aylık 

düzenlenmiş kapanış fiyatlarının doğal logaritması alınarak elde edilen getiririler veri setini oluşturmuştur. 

Analiz döneminin uzun olması dolayısıyla yeterli sayıda veriye ulaşmak için aylık getiriler kullanılmıştır. 

Endeks içerisindeki hisselerin aylık düzenlenmiş kapanış fiyat verileri ise www.finance.yahoo.com adresinden 

elde edilmiştir. Logaritmik fiyat veya getiri değişim serisi; herhangi bir aydaki fiyat, getiri veya endeks 

seviyesinin bir önceki aydaki fiyat, getiri veya endeks seviyesine olan oranın doğal logaritmasının alınması 

suretiyle oluşturulan zaman serileridir. Finansal piyasalardaki getiri dağılımının genelde log-normal dağıldığı 

görüldüğünden yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  Getiri serileri ise aşağıdaki formülle hesaplanmıştır: 

   rat =In   

rat= A varlığının t zamandaki getirisi 

PAt= A varlığının t zamandaki fiyatı 

DİVt= T zamandaki kar payı 

PA,t-1= A varlığının t-1 zamandaki fiyatı 

4.1. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada yukarıda belirtilen yöntemlerden biri olan Varyans- Kovaryans yöntemi kullanılmıştır. Yöntem 

esasen Markowitz Ortalama- Varyans Modeli’ne dayanmaktadır. Yumurtaların aynı sepete konulmaması 

gerektiği görüşünden hareket eden geleneksel çeşitlendirme, yatırımların getirileri arasındaki birlikte değişmeyi 

gözardı eder. Markowitz çeşitlendirmesi ise, portföyün toplam riskinin azaltılması için, getirileri arasında düşük 

bir korelasyon olan yatırım araçlarına yatırım yapılması gerektiğini savunur. Ancak çeşitlendirmeyle sadece 

sistematik olmayan riskin yok edilebilmesi mümkündür. Sistematik olmayan riskin tamamen yok edilebilmesi 

için varlıkların getirileri asındaki korelasyonun -1 olması gerekir (Canbaş ve Doğukanlı, 2012: 405). Gerçekte  -

1 korelasyona sahip menkul kıymetler bulmak imkansıza yakındır. Ancak düşük korelasyonlu ve çok sayıda 

menkul kıymetten oluşan bir portföy oluşturulduğunda portföy riski düşürülebilir. 

Bu bağlamda öncelikle Dow Jones Endüstri Endeksi’ndeki hisselerin ilgili dönem içerisindeki aylık fiyatlarının 

doğal logaritması alınarak oluşturulan veri setinin, ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Daha sonra 

varlıkların varyansı, kovaryansı ve korelasyonu hesaplanır. Bu hesaplamalardan hemen sonra, alınan riske göre 

en yüksek getiriyi sağlayacak optimal portföyün belirlenmesi için Theta’nın oluşturulması gerekmektedir. Amaç 

fonksiyonunu maksimize eden optimizasyon denklermi oluşturulduğunda; 

Max   ϴ =  

 Sınır şartları 
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Wi  ≥ 0, i = 1,…..,n 

Burada; 

 =Risksiz faiz oranıdır(sabit sayıdır). 

Portföyün beklenen getirisi: E( ) =   

Portföyün standart sapması  =  

 
Theta’yı maksimize etmek için portföye alınacak varlıklara ve bu varlıkların portföy içindeki ağırlıklarına karar 

vermek gerekmektedir.  Bu bağlamda, çalışma kapsamına alınan şirketlerin hisse senetlerinin her birinin portföy 

içindeki ağırlığı 0’dan büyük ve toplamları 1’e eşit olacak şekilde optimal risk-getiri kombinasyonunu 

oluşturacak ağırlık atamaları yapılır.  Optimizasyon işlemi sonucunda oluşturulan portföyün ağırlık matrisi, 

portföyün RMD hesaplaması için kullanılacak W(Ağırlık) matrisidir. 

Buraya kadar izlenen adımlar varyans-kovaryans yönteminin zeminini oluşturup, yöntemin temel aşamaları 

aşağıda gösterilmiştir: 

İlk aşama olarak portföyün değişkenlik (risk)  matrisi oluşturulur. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 

belirlenen güven aralığının Z tablo değeri ile  hesaplanan standart sapma değerlerinin çarpılması sonucu 

değişkenlik matrisi oluşturulur. Çalışmada, ABD’deki şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir portföy analiz 

edildiği için, gelişmiş ülkelerde önerilen güven düzeyi olan %95 oranı kullanılır. 

V : Değişkenlik matrisi 

σ :  Standart sapma 

p : İki menkul kıymet arasındaki korelasyon katsayısı 

w: Varlığın portföy içerisindeki ağırlığı 

C : Korelasyon katsayı matrisi 

Değişkenlik matrisi             (V) =       

İkinci aşamada Dow Jones Endüstri Endeksi aylık getiri verileri kullanılarak korelasyon katsayı matrisi 

oluşturulur. 

Korelasyon katsayı matrisi     (C) =      

Üçüncü aşamada standart sapma matrisi ve korelasyon katsayısı çarpımından VC matrisi elde edilir. Daha 

sonra VC matrisiyle değişkenlik matrisini (V) çarpıp Varyans-Kovaryans matrisi (VCV) oluşturulur. 

   (VC)  =        *   

 (VCV)=   *  

Dördüncü aşamada portföy ağırlıklarını gösteren matris ile VCV matrisi çarpılır. Elde edilen WVCV matrisi ile 

portföy ağırlıklarını gösteren matrisin devrik dönüşümü çarpılarak WVCVW' matrisi elde edilir. Bu değer 

portföyün belli bir güven seviyesindeki varyansıdır ve karekökü VAR yüzdesini verir. Var sayısı portföy 

değeriyle çarpıldığında portföyün VAR sayısının tutarını vermektedir.  
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  (W)  =    ] 

  (W)’  =       

             

            = RMD 

             Portföy Değeri: X Million $ 

             RMD Tutarı: X Million $* RMD  

4.2. Çalışma Kapsamına Alınan Şirketler ve Analiz Dönemi 

Çalışma kapsamına Dow Jones Endüstri Endeksinde yer alan 29 şirketin hisse senetleri alınmıştır. 2008 küresel 

krizinin etkilerini görebilmek açısından analiz dönemi üçe ayrılmıştır. İlk beş yıllık dönemde 2002-2007 kriz 

öncesi dönemi, 2008-2009 kriz dönemi ve 2010-2015 kriz sonrası dönem olarak veriler analiz edilmiş her dönem 

için RMD hesaplanmıştır. 

4.3. Çalışmanın Kısıtları 

Dow Jones Endüstri Endeksinde 30 hisse senedi olmasına karşın, 1 hisse senedinin fiyat verileri 2008 yılından 

itibaren erişilebilir olduğu için analiz döneminin dışında kalması sebebiyle çalışma kapsamına 29 hisse senedi 

alınmıştır. Ayrıca, dünya ekonomi tarihinde yaşanan başka küresel finansal krizler olmasına rağmen, en güncel 

finansal krizin 2008 yılında yaşanması dolayısıyla, analiz döneminin kriz öncesi döneme vurgu yapmak 

amacıyla 2002 yılından başlaması ve günümüze kadar geçen süreyi kapsaması da çalışmanın kısıtları 

arasındadır. 

5.  BULGULAR 

Çalışmanın analiz kısmı iki bölümden oluşmuştur: Birincisi, her dönem için ayrı ayrı oluşturulan optimal 

portföyün RMD değerinin hesaplanması, ikincisi ise, her üç dönemde de aynı varlıklardan oluşan portföyün 

RMD değerinin hesaplanması. İki aşamalı analiz yapılmasının amacı aynı varlıklara yatırım yapıldığı varsayımı 

altında krizin etkisinin ve RMD’nin ne şekilde değişeceğini ölçmektir. 

Tablo 1: Çeşitlendirme yapıldığında portföye 

alınan varlıklar ve ağırlıkları  
Tablo 2: Çeşitlendirme yapılmadığında       

portföye alınan varlıklar ve ağırlıkları 

 Yıllar 2002-
2007 

2008-
2009 

2010-
2015  

Yıllar 
2002-2007 2008-2009 2010-2015 

Firmalar 

 

Firmalar 

  AAPL 0.086 0.156 0.056 

 

AAPL 0.086 0.086 0.086 

AXP — — — 

 

AXP — — — 

BA 0.052 — — 

 

BA 0.052 0.052 0.052 

CAT 0.121 — — 

 

CAT 0.121 0.121 0.121 

CSCO — — — 

 

CSCO — — — 

CVX — — — 

 

CVX — — — 

DD — — — 

 

DD — — — 

DIS — — — 

 

DIS — — — 

GE — — — 

 

GE — — — 
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GS 0.006 — — 

 

GS 0.006 0.006 0.006 

HD — — 0.186 

 

HD — — — 

IBM — 0.025 — 

 

IBM — — — 

INTC — — — 

 

INTC — — — 

JNJ — — — 

 

JNJ — — — 

JPM — — — 

 

JPM — — — 

KO 0.015 — — 

 

KO 0.015 0.015 0.015 

MCD — 0.819 0.212 

 

MCD — — — 

MMM — — — 

 

MMM — — — 

MRK — — — 

 

MRK — — — 

MSFT — — — 

 

MSFT — — — 

NKE 0.1 — 0.13 

 

NKE 0.1 0.1 0.1 

PFE — — — 

 

PFE — — — 

PG 0.075 — — 

 

PG 0.075 0.075 0.075 

TRV — — — 

 

TRV — — — 

UNH 0.279 — 0.249 

 

UNH 0.279 0.279 0.279 

UTX 0.211 — — 

 

UTX 0.211 0.211 0.211 

VZ — — 0.167 

 

VZ — — — 

WMT — — — 

 

WMT — — — 

XOM 0.055 — — 

 

XOM 0.055 0.055 0.055 

Toplam 1 1 1 

 

Toplam 1 1 1 

Portföy, minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekilde çeşitlendirmenin etkisiyle her dönem için ayrı 

atama yapılarak oluşturulmuştur. Bu sebeple ilk olarak Markowitz Ortalama- Varyans Modeli ile optimal portföy 

oluşturulmuş, oluşturulan optimal portföylerin hangi varlıklardan oluştuğu gösterilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü 

gibi çalışmanın ilk bölümünde kriz öncesi dönemde on varlık için yatırım yapılırken kriz döneminde üç varlığa 

yatırım yapılmış kriz sonrası dönemde ise altı varlığa yatırım yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde her 

dönem için aynı varlıklara yatırım yapıldığı tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 2: Dönemler itibariyle optimizasyon yapılan portföyün RMD’si (yüzdesel): 

2002-2007 kriz öncesi dönem 2008-2009 kriz dönem 2010-2015 kriz sonrası dönem 

5.54% 

 
 

8.08% 4.83% 

Tablo 1’de gösterilen  varlıkların ağırlıkları kullanılarak, Varyans- Kovaryans Yöntemi ile RMD hesaplanmıştır.  

Her dönem için ayrı optimal portföy oluşturulmuş ve dolayısıyla farklı RMD hesaplanmıştır. 

 Değişen ekonomik ve sektörel konjonktür, sektör içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin risk ve getiri verilerinde 

oynaklığa sebep olur. Bu nedenle değişen koşullar dikkate alınarak her dönem portföy revize edilir ve optimal 

portföyü oluşturan varlıklar değişkenlik gösterir. Bu şekilde çeşitlendirme yapılarak oluşturulan portföy, 

sistematik olmayan riski tam olarak elimine edemese de büyük ölçüde azaltır.   

Ancak kriz dönemlerinde çeşitlendirmenin etkisi azalır. Genel ekonomik durumun kötüye gitmesi, yaşanan 

finansal problemler, sektörde faaliyet gösteren bütün şirketleri etkiler. Bu olumsuz havaya rağmen güçlü finansal 

yapıya sahip, deneyimli ve köklü şirketler, izledikleri kriz yönetimi politikalarıyla krizden göreceli daha az 

etkilenmektedir. Yatırımcılar, portföy yöneticileri ve yöneticiler, bu şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir 

portföy oluşturarak minimum risk ve maksimum getiri dengesini kurabilmektedir. 

Bu bağlamda yapılan çalışmada 2002-2007 kriz öncesi dönem, 2008-2009 kriz dönemi ve 2010-2015 kriz 

sonrası dönemde Riske Maruz Değer hesaplanmış ve kriz öncesi dönemin 5.54%, kriz döneminin 8.08% ve kriz 

sonrası dönemin 4.83% olduğu tespit edilmiştir. Dönemler itibariyle RMD değerleri karşılaştırıldığında kriz 

öncesi dönemin RMD değeri kriz sonrası dönemin RMD değerinden daha yüksek çıkmıştır. Kriz döneminde ise 

RMD’ni diğer dönemlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3: Dönemler itibariyle optimizasyon yapılmayan portföyün RMD’si ( yüzdesel): 

2002-2007 kriz öncesi dönem 2008-2009 kriz dönemi 2010-2015 kriz sonrası dönem 

5,54% 14,27% 6,36% 

Çalışmanın bu bölümünde, kriz öncesi dönemde optimizasyon işlemi yapılarak oluşturulan portföyün, dönemin 

koşullarına göre revize edilmeksizin kriz dönemi ve sonrasında RMD’si ölçülerek, optimizasyon yapılmadığında 

portföyün RMD değerlerinin ne şekilde değişiklik göstereceği tespit edilmek istenmiştir. Sonuçta portföyün riske 

maruz değerleri, 2002-2007 kriz öncesi dönemde daha önce hesaplandığı gibi 5,54%, 2008-2009 kriz döneminde 

14,27% ve 2010-2015 kriz sonrası dönemde 6,36% olarak  bulunmuştur.  

Bu sonuçlardan hareketle, portföy değişen ve güncelleşen ekonomik duruma göre gözden geçirilerek 

çeşitlendirilmediğinde RMD değerlerinin artış gösterdiği yani daha yüksek bir risk taşıdığı görülmüştür. 

Özellikle kriz döneminde optimizasyon yapılan ve yapılmayan portföyün RMD değerlerinde önemli bir farklılık 

saptanmış, optimizasyon yapılarak çeşitlendirilen portföyün RMD’si 8,08% iken değiştirilmeden elde tutulan 

portföyün RMD’si 14,27% olmuştur. Kriz sonrası dönemde de optimizasyon yapılmadığında portföyün 

RMD’sinin 4,83%’den 6,36%’ya yükseldiği ve daha fazla risk taşıdığı görülmüştür. 

SONUÇ 

Finansal kriz dönemlerinde çeşitlendirmenin önemi artmakta iyi bir risk-getiri kombinasyonu, portföyün riske 

maruz değerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Finansal krizlerin makro ölçekli olması, küresel ekonomideki bütün 

aktörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya ekonomisine yön veren bir ülke olması sebebiyle ABD’de 2008 

yılında yaşanan kriz kısa sürede bütün dünyayı sarmıştır. Yerli ve yabancı bütün yatırımcılar, büyük portföy 

şirketleri ve devletler kriz masaları oluşturmuş bu durumdan en az hasarla çıkabilmek için çeşitli yöntemler 

geliştirmiştir. En etkili risk ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olan RMD bu anlamda bir kere daha 

önem kazanmış ve finansal aktörlere bu dar boğazdan ne kadar hasarla çıkabilecekleri konusunda yol 

göstermiştir.  

Bu amaçla yapılan bu çalışmada, Dow Jones Endüstri Endeksi’nde faaliyet gösteren 29 şirketin hisse senetlerinin 

aylık getirileri kullanılarak; 2002-2007 kriz öncesi, 2008-2009 kriz dönemi ve 2010-2015 kriz sonrası olmak 

üzere 3 dönem için varyans-kovaryans Yöntemi ile RMD hesaplanmıştır. Yöntem iki farklı şekilde uygulanmış; 

ilk olarak her dönem için çeşitlendirilmiş optimal portföylerin RMD’leri hesaplanmış, ikinci olaraksa 

çeşitlendirilmeden arındırılmış ve rastgele oluşturulmuş bir portföyün her dönem için RMD’si hesaplanmıştır.   

Yapılan bu çalışmada, iki analizde de kriz döneminde portföyün yüksek RMD’ye sahip olduğu, ancak kriz 

öncesi dönemde oluşturulan optimum portföy, kriz ve kriz sonrası dönemler için revize edilmeden aynı varlıklar 

portföyde tutularak analiz edildiğinde, kriz sonrası dönemin RMD’sinin kriz öncesine göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak dönemin ekonomik yapısına göre düzenlenmeyen ve optimizasyon işlemi 

yapılmayan portföylerin özellikle kriz döneminde yüksek bir riske maruz kaldığı, krizin etkisi izleyen dönemde 

devam etse de, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün bu etkinin maruz bıraktığı riski azalttığı görülmüştür. Kriz 

dönemlerinde portföy temelli yatırımların riskinin çok daha düşük olması çeşitlendirmenin faydasını bir kez daha 

göstermiştir. Geçmiş verilerden hareketle elde edilen bu sonuç, gelecekte yaşanacak benzer krizlerde izlenmesi 

gereken yol hakkında bir fikir vermekte ve bundan sonra yapılacak çalışmalara bir yön göstermektedir. 

KAYNAKÇA 

Altıntaş, A. M. Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006. 

Akın Y. K., Akduğan U.  “Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer Yöntemine İlişkin 

Bir Uygulama”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  14(1), 2012, ss. 225-236. 

Angelovska, J. “Managing Market Risk with VaR (Value at Risk)”, Management, 18(2), 2013, ss. 81-96. 

AL-Rjoub, Samer A. M. “Stock Returns Dynamics around U.S. Stock Market Crises and Inverted Smiles”, 

Journal of New Business Ideas & Trends, 8(2), 2010, ss. 27-40.  

Aydın, A. “Sermaye Yeterliliği ve VaR: Value At Risk”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık ve Araştırma 

Grubu. www.tbb.org.tr/turkce/arastirmalar/sermaye_var.doc, Erişim Tarihi: [15 Aralık 2010]. 

Bin, L.  “A New Risk Measure and Its Application in Portfolio Optimization: The SPP–Cvar Approach”,  

Economic Modelling, 51, 2015, ss. 383-390. 
Canbaş, S.,  Doğukanlı, H. Finansal Pazarlar, Adana, 5. Baskı, Karahan Kitabevi, 2012.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22AL-Rjoub%2C%20Samer%20A.%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20New%20Business%20Ideas%20%26%20Trends%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02649993


……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

50 
 

Demireli E., Taner B. “Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 14(3), 2009, ss.127-148. 

Köksal, B., Orhan, M.  “Market Risk of Developed and Emerging Countries During the Global Financial Crisis, 

Emerging Markets”, Finance & Trade, 49(3), 2013, ss. 20–34. 

Korkmaz, T.,  Pekkaya M. Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Bursa, 3. Baskı, Ekin Kitabevi, 2012. 

 Korkmaz, T. Modern Portföy Yönetimi, Portföy Yönetimi: Editör: Mehmet Başar, Eskişehir, Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2852,  2013. 

Liow, K. H.  “Extreme Returns and Value at Risk in International Securitized Real Estate Markets”, Journal of 

Property Investment & Finance, 26(5), 2008, ss. 418-446. 

Lu, C.,  Tse, Y. ve Williams, M. “Returns Transmission, Value at Risk, and Diversification Benefits in 

International Reits: Evidence from The Financial Crisis”, Review of Quantitative Finance & Accounting, 40(2), 

2013, ss.293-318.  

Silvapulle P., Granger, C. W. J.  “Large Returns, Conditional Correlation and Portfolio Diversification: A Value-

at-Risk Approach”, Quantitative Finance, 1, 2001,  ss. 542–551. 

Uçkun N., Kandemir S.  “Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi ve İMKB’de Bir Uygulama”, 

Mufad Journal, 38, 2008, ss.123-131. 

Uppal, J.Y. “Measures of Extreme Loss Risk – An Assessment of Performance During the Global Financial 

Crisis”, Journal of Accounting & Finance, 13(3), 2013,  ss. 105-117.  

Yıldırım H., Çolakyan A. “Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 2014, ss. 1-24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Accounting%20%26%20Finance%20%282158-3625%29%22%7C%7Csl~~jh','');


……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

51 
 

KÂR DAĞITIM POLİTİKASININ  

FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ 

  
 

                                                                                                                                             Özge DURMAZ 

Aksaray Üniversitesi  

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  

İşletme Bölümü Öğrencisi  

ozgedurmaz@hotmail.com 

                                                                                                                     

Doç. Dr. Hakan ALTIN 

Aksaray Üniversitesi  

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  

İşletme Bölümü 

hakanaltinasu@hotmail.com                                                                                            

 

 

ÖZET 

Kâr dağıtım politikası, elde edilen kârın ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı veya dağıtılacaksa hangi oranda 

dağıtılacağı kârarlarını içermektedir. İşletmeler, gelecekleri açısından önemine inandıkları kâr dağıtım 

politikalarını kendileri belirlemektedir. Bu nedenle uygulamada şirketlerin kâr dağıtımı konusunda farklı 

politikalara sahip oldukları görülmektedir. Bu çalışmada şirketlerin kâr dağıtımı ile ilgili görüşleri üzerinde 

durulmuş ve kâr payı dağıtımının şirket üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışmada BİST100 Endeksine kayıtlı 

şirketlerin kâr dağıtım politikasının şirket değeri üzerinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Firma Değeri, Kâr Dağıtım Politikası, Borsa İstanbul 

  

THE EFFECTS OF DIVIDEND POLICY ON FIRM VALUE 

 

ABSTRACT 

Dividend  policy contains if  the profit will be distributted  to sharers  or not or it contains decisions which will 

be distributed in proportion. Businesses determine their dividend  policies that they believe it’s   importance in 

terms of their  future.Therefore , the practice of  dividend  distribution is observed that the  companies  have  

different policies.In this study,companies views  on profit distribution  has been   focused  and  the impact  on 

the  company’s   dividend  distribution  has been  examined .In this  study ,profit  amount which  is distributed 

by  companies  that are registered  to Bist100  index  is tried to  measure  for  effective on company  value. 

Keywords: Firm  Volue, Dividend Policy, İstanbul Stock Exchange 

 

1. GİRİŞ 

Finans literatürü bir firmanın temel amacının piyasa değerini artırmak olduğunu söyler. Piyasa değerini etkileyen 

en önemli faktör ise firmanın elde ettiği kârdır. Kâr elde etmiş bir firmanın ve uyguladığı kar dağıtım 

politikasının firmanın  piyasa değerini etkileyip etkilemediği incelenen  önemli konulardan biridir.   

Firmaların dönemsel bazda elde ettiği kârların hisse sahiplerine ve ortaklarına dağıtmasına kâr payı dağıtımı adı 

verilmektedir. Finans yöneticileri firmanın piyasa değerini maksimum yapma amacına katkıda bulunacak bir kâr 

dağıtım politikası belirlemek zorundadır. Örneğin yeni kurulmuş işletmelerde kâr payı dağıtımına başlama 

tarihini ve oranını belirlemek zor bir işlemdir. Çünkü bu tür işletmeler, ilk kuruluş yıllarında diğer kaynaklardan 

kolay fon bulamadıklarından, kârlarını dağıtmazlar. Gelişmekte olan işletmelerde ise,  yatırıma aktarılan fonlar, 

dağıtılan kâr paylarından daha yüksek verim getirse bile, işletme büyük oranda kâr dağıtımı yapabilir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2012: 269). 
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Diğer yandan, kâr dağıtım politikasının firmanın piyasa değerini etkilediğine ilişkin iki farklı görüş vardır. 

Birinci görüş firmanın kâr dağıtım politikası işletmenin piyasa değerini etkilediğini öne sürerken, ikinci görüş 

kâr dağıtım politikasının şirketin piyasa değerinden etkilenmediğinin öne sürmektedir. Çalışmanın temel 

amacıda bu ilişkinin belirlenmesi üzerinedir. 

Firmalar dönem sonlarında elde etmiş oldukları kârların dağıtımına ilişkin kârarlar alırlar. Buna göre kârların bir 

kısmı işletmede bırakılırken bir kısmı ise ortaklara dağıtılmaktadır. Her ortağın ise kâr payı dağıtımına ilişkin 

farklı beklentileri vardır. Kimi ortak kısa vadede temettü tercih ederken diğer ortaklar uzun vadeli sermaye 

kazancını tercih edebilirler. Temettü anonim ortaklıkların yılsonun da elde ettikleri kârın ortaklara 

dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Sermaye kazancı zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen 

artıştan elde edilen gelirlerdir. 

Yatırımcılar dönemsel olarak elde edecekleri temettü getirisinden, ileride daha fazla sermaye kazancı sağlanacak 

olunması durumunda vazgeçebilir. Bu da ancak kârın dağıtılmayıp alıkonulmasıyla ve alıkonulan kârın firmanın 

sermaye maliyetinden daha yüksek getiri sağlayan yatırımlarda değerlendirmesiyle mümkün olacaktır. Bu 

sayede firmanın büyümesi sağlanacak, firma değeri artacaktır. Bu da hissedarlara yüksek düzeyde sermaye 

kazancı sağlayacaktır (Canbaş ve Vural, 2012: 313). 

 2. LİTERATÜR TARAMASI 

Kâr dağıtım politikası ve firma değeri üzerinde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. Konu üzerinde ilk 

önemli çalışma Miller ve Modigline’ye aittir. Merton Miller ve Franco Modigline (1961) MM, temettü 

politikasının ne hisse senedi fiyatlarına ne de sermaye maliyetine etkisi olduğunu öne süren temettü ilişkisizliği 

teorisini geliştirdiler. MM, teorilerini sıkı bir varsayım kümesi altında geliştirdiler ve bu varsayım altında 

firmanın değerinin yalnızca temel kazanç gücü ve işletme riski tarafından belirlendiğini ispatladılar. Başka bir 

ifadeyle, firmanın değeri, gelirlerinin temettüler ile dağıtılmamış kârlar arasında nasıl bölündüğüne değil 

yalnızca aktifleri tarafından üretilen gelire bağlıdır (Brigham, çev. Kayahan 2014: 481). Burada ifade edilen 

işletmenin serbest nakit akışıdır. 

Kâr payı dağıtımına ilişkin teorik yaklaşımlardan biri de literatürde  “eldeki kuş (bird in the hand)” olarak yer 

bulan ve öncülüğünü Myron Gordon ve John Lintner’in yapmış oldukları yaklaşımdır. Lintner (1962) ve Gordon 

(1963), temettü dağıtımına ilişkin olarak savundukları teorileri ile MM’in görüşlerinin tersine, kâr payı dağıtım 

politikasının firmanın değerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Gordon ve Lintner’in savunduğu bu görüşe göre, 

sermaye kazancı üzerindeki belirsizlik temettü kazançları için geçerli olmadığından temettü kazancı, sermaye 

kazancına kıyasla daha üstündür. Başka bir deyişle, temettü kazançlarının, yatırımcılar için sermaye 

kazançlarından daha risksiz olması nedeniyle yatırımcılar gelecekteki sermaye kazançları yerine bugünden 

temettü almayı tercih etmektedirler. Eldeki kuş teorisine göre, ödenecek kâr paylarının, işletmenin değerine etki 

ettiğinden işletmelerin hisse senetlerinin fiyatını maksimize eden kâr payı dağıtımlarının optimum düzeyini 

bulmak gerekir (Ceylan ve Korkmaz 2012: 278). 

Kâr payı dağıtım politikasının etkisine vergilendirme oranı açısından bakan üçüncü görüşe göre, yatırımcılar 

sağlayacağı vergi avantajı nedeniyle düşük kâr payı ödemesini tercih edebilirler. Yatırımcı vergi öncesi kârdan 

çok vergi sonrası eline geçecek gelirle ilgilenir. Bazı ülkelerde yürürlükteki vergi yasalarına göre, kâr payı 

ödemelerinden, sermaye gelirine göre yüksek oranda vergi alınabilir. Kişiler kâr payı ödemelerinden yüksek 

oranda vergi vermekten kaçınmak amacı ile kârın işletmede alıkonarak daha düşük vergi oranı uygulanan 

sermaye gelirleri olarak kendilerine ödenmesini tercih edebilirler. Her iki gelir arasında ödenecek vergi oranı 

açısından önemli ölçüde fark olmasa da kâr payı karşılığında ödenecek vergi kâr payı dağıtıldığı an ödenirken, 

sermaye geliri için vergi ödemesi ancak hisse senetleri satıldığı an gerçekleşir. Bu gerekçe de kişilerin daha 

düşük oranda kâr payı almayı tercih etmelerine neden olabilir (Yükçü, 1999: 1009). 

Stephen Ross (1977), yöneticilerin temettülerin yanı sıra sermaye yapısını da firmanın gelecek beklentisi 

hakkında bir sinyal verici olarak kullanabileceklerini öne sürmüştür. Sinyal etkisi teorisi; temettü 

dağıtımlarındaki değişikliklerin, firmaların gelecekteki kazançları hakkında piyasalar ve yatırımcılar için bilgi 

içerdiği temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, firma yöneticileri, temettü dağıtımına ilişkin aldıkları 

kararlar ile firmanın gelecekteki kârlılığı ve nakit akımları hakkında yatırımcılara bilgi vermektedirler. Başka bir 

ifadeyle, asimetrik bilgi ortamında firmalar sermaye yapısı kararlarının yanı sıra, temettü politikalarını da 

kullanarak sermaye piyasalarına bilgi aktarabilmektir. Piyasaların firmayla ilgili sezgilerini değiştirebilmektedir 

ve bunun sonucunda ise firma değeri bu duruma bağlı olarak etkilenebilmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 

283). 

Kâr payının bilgi verme özelliği ya da sinyal etkisi, işletmelerin açıklandığı kâr payındaki artışların ya da 

azalışların işletmenin gelecekte daha fazla kâr elde edebileceği veya edemeyeceği hakkında bilgi sunmakta ve bu 

düşünceye göre işletme yöneticileri kâr payının gelecekte işletme kârlılığı hakkında yatırımcılara bilgi vermek 

için kullanmaktadırlar (Canbaş ve Vural 2012: 46). 
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Mükemmel olmayan piyasalarda, yatırımcılarla şirket yöneticileri arasında asimetrik bir bilgi dağılımının varlığı 

söz konusudur. Şirketlerin dağıttığı kâr payları, mevcut dönemdeki ve gelecekteki kazançlar hakkında güvenilir 

bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. Böylece, yüksek tutarda dağıtılan kâr payı, yatırımcılar açısından 

gelecekteki gelirin göstergesi olarak kabul edildiğinden, şirket hisse senetleri piyasa fiyatında artışa sebep olur 

(Miller ve Modigliani, 1961: 247; Brigham, 1986: 539). Ancak bu durum kalıcı değildir. Yüksek kâr payı 

ödemesi şirketi izleyen yıllarda nakit sıkıntısına, olabilmektedir. 

Kâr payı dağıtımı ile hisse senedi getirisi arasındaki ilişkiye yönelik diğer bir yaklaşım müşteri etkisi teorisi’ dir. 

Bu teori, bazı yatırımcıların temettü kazançlarını tercih ederlerken, bazı yatırımcıların ise kârın dağıtılmayarak, 

firmada bırakılmasını tercih ettiklerini ifade etmektedir. Bu nedenle, bu teoriye uygun temettü politikalarını 

izleyen bazı firmalar, temettü getirisi tercih eden hissedarların, bazıları da kârın firmada bırakılarak sermaye 

kazancı elde etmeyi tercih eden hissedarların beklentilerine uygun kâr payı dağıtım politikaları 

benimsemektedirler. Yatırımcılar arasındaki bu tercih farklılıkları, esas olarak, sermaye kazancı ile temettü 

gelirinin, farklı vergilendirilme uygulamalarına tabi olmalarından kaynaklanmaktadır. Sermaye kazancına ilişkin 

vergi avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar, yatırım yaptıkları firmaların nakit olarak kâr payı 

dağıtımı yapmaları yerine kârın firmada kalmasını tercih etmektedirler. Bu durumda, nakit temettü ödemesi 

yapılacağı yönündeki açıklamalar, bu yatırımcılar tarafından olumsuz bir bilgi olarak değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla, bu tip yatırımcılar gelecekte daha fazla vergi ödemeye razı olmadıkları için vergiden kaçınmak 

amacıyla hisselerini satma davranışında bulunmaktadırlar (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 282). 

Farklı gruplar, ya da hissedarlar farklı müşterileri, farklı temettü ödeme politikalarını tercih ederler. Örneğin, 

emekli bireyler, emeklilik fonları ve üniversite bağış fonları genellikle nakit gelir tercih ederler, dolayısıyla 

firmanın kazançlarının yüksek bir yüzdesini ödemesini isterler. Bu tür yatırımcılar genellikle düşük yâda sıfır 

vergi grubunda yer alırlar, dolayısıyla vergiler önemli bir endişe kaynağı değildir. Diğer taraftan hissedarlar, 

kazançlarının zirve yaptığı yıllarda yeniden yatırımı tercih edebilirler çünkü bugünkü yatırım gelirlerine daha az 

ihtiyaç duyacak ve gelir vergileri ile aracılık maliyetlerine katlandıktan sonra yalnızca temettülerini yeniden 

yatıracaklardır. Eğer bir firma temettü ödemek yerine gelirini elinde tutar ve yeniden yatırımda kullanırsa cari 

gelire ihtiyaç duyan hissedarlar dezavantajlı olurlar. Hisse senetlerinin değerini artabilir, ancak sıkıntıya girmeye 

ve nakit elde etmek amacıyla ellerindeki hisselerin bir kısmını elden çıkarmaya zorlayacaktır. Bütün bunlar bir 

müşteri etkisinin varlığını yani firmaların farklı müşterilere sahip olduğunu ve bu müşterilerin farklı tercihlerinin 

bulunduğunu, dolayısıyla temettü politikasındaki bir değişikliğin müşterilerin çoğunluğunu telaşlandırarak hisse 

senedinin fiyatını negatif etkileyebileceğini ortaya koyar (Brigham, çev. Kayahan, 2014: 486). 

Eugene Fama(2001) ve Kenneth French (2001) tarafından yapılan bir çalışma temettü ödeyen firmaların oranının 

zaman içerisinde hızlı bir şekilde azaldığını göstermektedir. 1978’de büyük borsalardaki firmaların  %66.5 

temettü dağıttı.1999 ‘a gelindiğinde bu oran  %20.8’e düşmüştü. Fama ve French’in analizi bu düşüşün bir 

kısmının borsalardaki firmaların değişen bileşiminden kaynaklandığını öne sürmüştü. Buna kârşın, söz konusu 

analiz aynı zamanda, eski ya da yeni, tüm firmaların temettü ödemeye daha az eğilimli hale geldiklerini gösterdi. 

(Brigham, çev. Kayahan: 231). 

Pettit (1972) ile Aharony ve Swary (1980) araştırmalarında; firmaların temettü dağıtımı yapacaklarına ilişkin 

açıklamalarının piyasa tarafından değerli bir bilgi olarak değerlendirildiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, piyasa 

tarafından, temettü dağıtım miktarında artırıma gideceğini ilan eden firmaların hisse senedi fiyatlarına pozitif 

yönde, azaltıma gideceğini açıklayan firmaların hisse senedi fiyatlarına ise negatif yönde bir reaksiyon 

verildiğini tespit etmişlerdir (Gökbulut, Korkmaz ve Yıldız, 2014: 191). 

Holder, Langrehr ve Hexter yaptıkları çalışmada, büyük firmaların daha fazla kâr payı ödeme eğiliminde olduğu 

sonucuna varmışlardır. Ayrıca yüksek oranlı hissedarların olduğu işletmelerde daha az kâr payı dağıtırken hisse 

senedi yoğun işletmelerden daha fazla kâr payı dağıtıldığı saptanmıştır. Bu çalışmada kâr payı dağıtım oranı, 

şirket borçluluğu, hissedarların isteği ve yatırım kârarlarına göre saptanmakta olup sinyalleşme görüşünü 

desteklemektedir. Buna ek olarak, az borçlu veya az kâr payı dağıtan firma, diğerlerine göre daha büyük 

likiditeye sahip olur ve iflas riski azdır (Pekkaya, 2006: 185). 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

Bu çalışmanın temel amacı kâr dağıtım politikası ile işletmenin piyasa değeri arasındaki ilişkinin ortaya 

konulmasıdır. Bu amaçla BİST100 de yer alan 93 şirketin 2007-2014 yılları arasında 7 yıllık süreçteki kâr 

dağıtım politikaları incelenmiştir. 

4. ARAŞTIRMA MODELİ VE UYGULAMA 

Şirket piyasa değerinin belirlenmesi ve şirketin piyasa değerine etki eden faktörler finans literatürünün önemli 

konularında biridir. Şirket değerini etkileyen birden çok faktör vardır. Kâr dağıtımı bu faktörlerden biri 

olabileceğine yönelik literatürde kanıtlar yer almaktadır. 
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Yaptığımız çalışma şirketin piyasa değerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bunlardan biri olabileceği 

söylenen kâr dağıtım politikasının piyasa değerine olan etkisinin belirlenmesidir. 

Çalışmada kullanılan regresyon denklemi literatürde konu üzerinde yapılan çalışmalardan esinlenerek 

oluşturulmuştur. Model yarı logaritmik bir fonksiyon şeklinde belirlenmiştir. (1) numaralı denklem ilişkiyi 

göstermektedir.  

Ln MVİt = α0 + α1 ln FCF + α2 D/E +α3 ROE + α4 DUMMY   (1)  

Modeldeki denklemde MV değişkeni şirketin piyasa değerini göstermektedir. Şirketlerin piyasa değerlerinin 

logaritması alınmıştır. İkinci değişken FCF değişkenidir ve şirketin serbest nakit akışını göstermektedir. Benzer 

şekilde serbest nakit akışlarının logaritmaları alınmıştır. Üçüncü değişken D/E borç/özsermaye göstermektedir. 

Başka bir ifadeyle şirketlerin kaldıracıdır. Bir oran göstergesidir. Dördüncü değişken DUMMY değişkenidir. 

Modelde kâr dağıtım politikasını gösteren kukla değişkendir. Bu kukla değişken tespit edilirken kâr dağıtımı 

yapan şirketlerin 1 kâr dağıtımı yapmayanlar ise 0 şeklinde oluşturulmuştur.  Model bu şekilde uygulamaya 

konulmuştur. 

Ekonometrik bir çalışmada ileri sürülen iddiaların istatistiksel olarak anlamlılığının sınanması aşamasında 

incelenen ilk ekonometrik sorun Autocorrelation’dur (İçsel Bağıntı). Autocorrelation sorunu, hata terimleri 

arasında bir ilişki yoktur varsayımının ihlalini göstermektedir. Böyle bir durumda, yapılan ekonometrik hatanın 

niteliğine göre Ordinary Least Squares (OLS) tahmin edicisi (estimators) sapmasızlık ve tutarlılık özelliğini 

kaybetmektedir. 

İncelenen ikinci ekonometrik sorun Heteroskedasticity’dir (Değişen Varyans). Heteroskedasticity sorunu hata 

terimlerinin varyanslarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Böyle bir durumda, OLS tahmin edicisi 

etkinlik özelliğini yitirmekte ve t, F ve R
2 

değerleri sapmalı olmaktadır.  

İncelenen üçüncü ekonometrik sorun Multicollinearity’dir (Çoklu Bağıntı). Multicollinearity sorunu 

ekonometrik denklemdeki açıklayıcı değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesi ile ilgilidir. Bu ilişkinin derecesi 

arttıkça ekonometrik sorunda artmaktadır. Tahminlerinin işaretleri ve sayısal değerleri güvenilir değildir. 

5. MODELİN ÇÖZÜMLENMESİ 

Elde ettiğimiz regresyon sonuçları   literature uyumlu çıkmadığı gibi  istatistiksel olarak da sadece  kâr dağıtım 

politikasının piyasa değerine olan etkisi tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ise  anlamlı  bir sonuç vermemiştir. 

Bu yüzden   uygulama  betimleyici istatistik ve korelasyon matrisi şeklinde  yapılmıştır. 

Betimleyici istatiktik  sonuçları  tablo  1  de özetlenmiştir. 

TABLO 1. BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER 

 lnMV ROE lnFCF DUMMY D/E 

 Mean  14.85861  0.449726  8.582824  0.966102  2.738928 

 Median  7.228417  0.279555  8.662430  1.000000  1.775095 

 Maximum  76.83114  6.630498  10.20897  1.000000  22.94452 

 Minimum  0.001772 -0.291656  6.586000  0.000000  0.009968 

 Std. Dev.  18.36752  0.883678  0.855858  0.182521  3.602420 

 Observations  93  93  93  93  93 

 

Tablo 1 de piyasa değeri (MV) ,  özsermayenin getirisi (ROE) , serbest nakit akışı ( FCF),  kaldıraç ( D/E)  ve 

kâr payı (DUMMY) betimleyici istatistiksel sonuçları yer almaktadır. Bu aşamada değişkenlerin ortalama,  

medyan, maximum,  minimum ve standart hata değerleri tespit edilmiştir. Uygulamanın ikinci aşamasında 

modelde yer alan değişkenlerin ilişkilerinin belirlenmesine yönelik korelasyon matrisi oluşturulmuştur. Bu ilişki 

tablo 2 de özetlenmiştir. 

TABLO 2. DEĞİŞKENLER ARASINDA KORELASYON MATRİSİ 

 lnMV ROE lnFCF DUMMY D/E 

lnMV  1.000000      

ROE  0.019271  1.000000     

lnFCF 0.071995 -0.088261  1.000000   

DUMMY  0.018181  0.117256  0.038479  1.000000   

D/E -0.123833  0.358530 -0.232054  0.037075  1.000000 
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Korelasyon matrisi ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler vermek yerine değişkenler arasındaki ilişkiyi 

sezgisel olarak ortaya koymaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlar ve literatürdeki bulgulara ilişkin yorumlar şu 

şekildedir.    

MM (1958) ve (1961) makaleleri incelendiğinde bir firmanın sermaye yapısının, sermaye maliyetini 

etkilemeyeceğini dolayısıyla finansal kaldıraç derecesi ne olursa olsun sermaye maliyetinin değişmeyeceğini öne 

sürmüşlerdir. Yazarlara göre bir firmanın piyasa değeri sermaye maliyetinden tamamen bağımsızdır. Buna göre 

bir firmanın piyasa değeri firmanın sahip olduğu varlıklarının yaratacağı nakit akışına bağlıdır. Bir firmanın 

sürekli borç kullanması firmanın riskini artırarak hem borçlanma hem de özsermaye maliyetini artırmaktadır. 

Eğer şirketin gerçek piyasa değeri bulunmak isteniyor ise uygun bir iskonto oranı ile serbest nakit akışının 

iskonto edilmesi gerekir.  

İleri sürdüğümüz kanıtlar ile MM’ nin teorik açıklamaları arasındaki ilişki şu şekildedir. Tablo 2 incelendiğinde 

şirketin piyasa değeri ile kâr dağıtım politikası arasında zayıf pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İkinci 

aşamada serbest nakit akışı ile piyasa değeri zayıf pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 

serbest nakit akışı artığında şirketin piyasa değeri artmaktadır. Diğer aşamada kaldıraç oranı ile piyasa değeri 

arasında da negatif yönlü bir ilişkinin varlığı bulunmuştur. Son aşamada özsermayenin getirisi ile piyasa değeri 

arasında çok zayıf ama pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  Bu sonuçlar, istatistiksel olarak anlamlılığın 

sorgulanmadığı sürece literatür ile zayıf ama uyumlu bulgular vermektedir. 

6. SONUÇ 

Finans teorisinin oluşmasına neden olan MM’ nin  (1958) ve (1961) makalelerinin geçerliliğini tespiti amacıyla 

bu çalışma yapılmıştır. Elde edilen ilk uygulama sonucu istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermemektedir. Bu 

tartışılması gereken bir konudur. 

Uygulamanın diğer aşamalarında daha çok sezgisel açıklamalara yer verilmiş ve bu amaçla yapılan korelasyon 

matrisi analizi sonuçları zayıf olsa da literatür ile uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu analizde sermaye yapısı 

(kaldıraç) , nakit akışı, özsermayenin getirisi, kâr dağıtım politikası ve şirketin piyasa değeri bir arada yer 

almıştır. 
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Özet  

Bu çalışmanın amacı, bir aile şirketlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin; finansal, 

müşteri memnuniyeti, süreç geliştirme, öğrenme ve gelişme açılarından performans ölçümünü içeren faaliyet 

denetimi uygulamalarının, şirketin kurumsallaşma sürecine sağladığı katkıların bir şirket uygulaması 

çerçevesinde ortaya konulmasıdır. Çalışmada öncelikle çalışma ile ilgili temel kavramlara, daha sonra da bir 

şirkette gerçekleştirilen faaliyet denetimine ana hatlarıyla yer verilmektedir. Çalışmada, kurumsal yönetim 

ilkelerinin içeriği dikkate alındığında, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin farklı boyutlarda 

gerçekleştirilen performans ölçümü ile üretilen bilgilerin, şirketin kurumsallaşma sürecine katkı sağlayacak 

nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kurumsallaşma, Aile şirketi, Faaliyet denetimi, performans ölçümü 

 

THE ROLE OF OPERATIONAL AUDIT ON INSTITUTIONALIZATION OF FAMILY 

COMPANIES: THE CASE OF A COMPANY 

 

Abstract  

The aim of the present study is to reveal contribution of operational audit to institutionalization of company, by 

means of efficiency and rate of return in respect to performance metrics while balancing financial objectives 

with customer, process and employee perspectives by investigating a company case. In this study, firstly basic 

terms related to the topic are explained. Secondly, an operational audit performed at a company is investigated in 

a general manner. We drew a conclusion that considering contents of principles of corporate governance, 

information obtained as a result of operational audit has quality to contribute institutionalization process of the 

company. 

Key words: Institutionalization, Family Company, Operational audit, performance measurement 

 

1.GİRİŞ 

Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de aile işletmeleri sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. 

Günümüzde birçok ülkede, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmı aile işletmeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ülke ekonomileri için bu denli önemli olan aile işletmelerinin rekabet koşullarına uyum 

sağlayabilmesi, varlıklarını koruyabilmesi ve nesilden nesle intikal edebilmesi için kurumsal, çağdaş ve 

sürdürülebilir bir yönetim yapısına sahip olması kaçınılmazdır. Kurumsallaşma sürecinde,  aile fertleri ile işletme 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik Aile Anayasası, Aile Konseyi, Etkin Yönetim Kurulu, profesyonel 

yönetici istihdamı, etik değerler gibi kurumsallaşma ile ilgili unsurların teşkil edilmesi gerekmektedir. Öte 
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yandan etkin iç kontrol sistemi, bağımsız iç denetim faaliyetleri gibi mekanizmalar da işletmelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli role sahiptir. Nitekim kurumsal yönetim ilkelerinin içeriğine 

bakıldığında her birinin işletmenin sürekliliği açısından hayati öneme sahip olduğu görülür. 

Bu çalışmada, aile işletmelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin; finansal, müşteri memnuniyeti, süreç geliştirme, 

öğrenme ve gelişme boyutlarındaki performans ölçümü vasıtasıyla etkinliğinin ve verimliliğinin tespit 

edilmesine yönelik faaliyet denetimi uygulamalarının, kurumsallaşma sürecine sağladığı katkıların bir şirket 

uygulaması çerçevesinde ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada önce çalışma ile ilgili temel kavramlara 

daha sonra da bir şirkette gerçekleştirilen faaliyet denetiminin ana hatlarına yer verilmektedir. Sonuç kısmında 

ise işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin farklı boyutlarda gerçekleştirilen performans ölçümü 

vasıtasıyla tespit edilmesinin kurumsallaşma sürecine sağladığı katkılar değerlendirilmektedir. 

2. TEMEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde, çalışmanın içeriğini teşkil eden aile işletmesi, kurumsallaşma ilkeleri, kurumsal karne (balanced 

scorecard) ve faaliyet denetimi kavramlarına yönelik tanım ve açıklamalara yer verilmektedir. 

2.1.Aile işletmesi 

Aile işletmelerinin başarılı olması ülkelerin geleceğini belirleyen en önemli göstergelerden birisidir. Bu nedenle 

aile işletmelerini tanımlamak için önce aile kavramından bahsetmek gerekmektedir. Çünkü Aile, toplumsal yapı 

ve kurumlar içerisinde en eski ve en önemli yapı taşıdır (Hatipoğlu, 2006: 1-4). Aile, özünde anne-baba ve 

çocuklardan oluşan,  duygusallığın hakim olduğu, kan bağının belirleyici bir unsur olduğu, karşılıklı korumanın 

öne çıktığı, toplumun en küçük sosyal yapı taşıdır (Fındıkçı, 2008: 18-19). Aile kan bağı, evlilik ya da ömür 

boyu bağlılık yoluyla birbirleriyle ilişkisi olan insanlar anlamında ele alınabilir (Cox, 1996: 92). Bir aile şirketi, 

sahipliğin çoğunluğunun ya da kontrolünün tek bir ailede olduğu ve iki ya da daha fazla aile üyesinin doğrudan 

girişimle ilgili olduğu bir işletmedir (Rosenblatt, 1990: 24). 

2.2.Kurumsallaşma 

Kurumsallaşma kavramı İngilizcede “Good Governance” ya da “Corporate Governance” olarak ifade edilen 

kavramın Türkçe karşılığı “İyi Yönetişim” ya da “Kurumsal Yönetim” olarak belirlenmiştir. 1980’li yıllarda 

Avrupa, Amerika ve Japonya’da “Kurumsal Yönetim” kavramından ilk kez bahsedilirken, Türkiye bu kavramla 

1990’lı yıllarda tanışmıştır. March, kurumsallaşmayı çevresel uyum açısından ele alarak “çevresel değişme ile 

birlikte organizasyonel değişimin ve bu değişim doğrultusunda standardizasyonun sağlanması şeklinde 

tanımlamaktadır. Selznick ise kurumsallaşmayı “örgütün ayrı bir kimlik kazanması ve sosyal ihtiyaç ve 

baskıların doğal ürünü olarak duyarlı ve esnek bir organizma haline gelme süreci” olarak tanımlamaktadır 

(Yıldız, 2006: 56-57). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), “Kurumsal Yönetim Komitesi”’ne göre ise kurumsal yönetim, 

en geniş anlamda, şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem olarak tanımlanmakta ve esasen şirketin 

yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içermektedir. Şirketin 

yönetimi, yönetim kontrolü ve performansına odaklanan kurumsal yönetim, şirket sahipliği ile yönetim 

arasındaki ilişkiler sistemini temsil eder (Gürbüz ve Ergincan, 2004: 5-6). 

Kurumsallaşma, sürekliliği şahısların varlığına bağlı olmayan bir sistem oluşturmaktadır. Her olguda olduğu gibi 

kurumsal yapılarda da sistemi oluşturan belli başlı unsurlar ilişki halinde olmalı, sağlıklı bir işleyiş kurulmalıdır. 

Kurumsallaşma kavramı denildiğinde; genellikle “şirket” kavramı akla gelmekte olup, aile şirketlerinde 

kurumsallaşma denildiğinde ise birincisi “aile ilişkilerinin kurumsallaşması” diğeri ise “şirketin 

kurumsallaşması” olarak farklı iki boyutta ele alınmaktadır. Bu bağlamda kurumsallaşma ve kurumsal yönetim 

kavramlarının ayrı ayrı tanımlandığında; Koçel’e göre; organizasyon teorisi olarak kurumsallaşma, 

organizasyonların yapı ve davranışlarının sadece pazar koşulları tarafından değil fakat kurumsal nitelikteki 

baskılar, bekleyişler ve inançlar tarafından da etkilendiği söylenmektedir (Koçel, 2007). 

2.3.Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği 

Süreklilik kavram olarak Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, 

devamlılık” olarak tanımlanmaktadır. Süreklilik işletmeler açısından ele alındığında da kavram birincil anlamını 

korumaktadır. Bu açıdan bakıldığında işletmelerin en temel amaçlarından biri de kurulduktan sonra 

devamlılığının sağlanması, büyümesidir. Ancak literatür incelendiğinde “süreklilik yönetimi” kavramı ile bilgi 

sürekliliğinin yönetiminin de yan anlam olarak ele alındığı görülmektedir (Kalkan, 2004: 71-73). 

Dünya ekonomisine önemli katkılarda bulunan aile işletmelerinin yaşam süresi oldukça kısadır. Bu nedenle 

süreklilik kavramı aile işletmeleri için çok önemli bir yere sahiptir (Karpuzoğlu, 2004: 43). Söz konusu 

sürekliliğin sağlanmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri olan; Adillik/Eşitlik, Şeffaflık, Hesap verebilirlik ve 

Sorumluluk ilkeleri etkili olmaktadır. 
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(a) Adillik/Eşitlik ilkesi, şirket yönetiminin tüm hak sahiplerine, paydaşlara eşit davranmasını ifade etmekte 

olup, hissedarların haklarının korunması bu ilke kapsamında gerçekleşmektedir (Deloitte, 2006: 4). Adil yönetim 

anlayışının getirdiği bir zorunluluk olan bu ilkede şirket yönetimi faaliyetlerini yerine getirirken doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkilenen herkese eşit uzaklıkta olmalıdır. Bu kavram sadece yöneticiler ya da paydaşlar açısından 

ele alınmamalıdır. Yani şirketin tüm çalışanlarına karşı adil bir politika izlenmelidir. Terfi, ücret, iş güvenliği vb. 

konularda çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır (Menteş, 2009: 52). 

(b) Şeffaflık: Dünya genelinde yaşanan finansal krizler ve şirket skandalları bu ilkenin önemini ortaya 

koymuştur. Özellikle Amerika’da yaşanan Enron ve Worldcom gibi önemli şirket skandalları sonrasında 

yasalaşan Sarbanes-Oxley Yasası ile şirketler başta bilanço dışı faaliyetleri olmak üzere tüm faaliyetlerini daha 

ayrıntılı bir şekilde beyan etmek zorunda kalmışlardır (Menteş, 2009: 45). Şirketlerin sadece geleceğe yönelik 

faaliyetleri, karşılaşacağı riskleri değil, öncesindeki bazı faaliyetleri de yatırımcılara duyurması gerekmektedir 

(Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2010: 11). 

(c) Hesap verebilirlik ilkesi, şirket yönetimiyle ilgili sorumlulukların, kuralların açık bir şekilde tanımlanmasını, 

yönetici ve paydaşların ortak çıkarlarının yönetim kurulu tarafından kollanmasını ifade etmektedir. 

Bu kavram şirkette yetkiyi elinde tutan ve kullanan kişilerin yetkilerini nasıl kullandıklarının değerlendirilmesi 

için geleneksel mekanizmaları güçlendirmek amacıyla ön plana çıkmıştır. Hesap verebilirlik ilkesi aslında yetkili 

kişilerin hareketlerini ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan performanslarını paydaşlara açıklama 

zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda bu ilkenin hukuki ya da mali sorumlulukla ilgisi olmayıp, bir 

raporlama faaliyeti olduğunu söylemek mümkündür (Menteş, 2009: 49). Dolayısıyla faaliyet denetimi sayesinde 

bir şirketin, hesap verebilirliğinin sorgulanması mümkündür. Şirketlerin üstün performans sağlayarak başarılı 

olmalarını amaçlayan Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketlerin çevreye uyumlu olmalarını sağlarken nesilden nesle 

geçmesine de katkı sağlayabilir. 

(d) Sorumluluk ilkesi, şirket adına yapılan faaliyetlerin yasalara, şirket ana sözleşmesine ve şirket iç yönergesine 

uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda “Sorumluluk” ilkesinin aslında “Uygunluk denetimi”  

nin inceleme alanına girdiği söylenebilir. Günümüzde şirketlerin sadece hissedarlarına ve yasalara değil, topluma 

karşı toplumsal kurallar ve ahlaki değerler açısından da sorumluluklarının farkında olması gerektiği kabul 

edilmektedir. 

2.4.Aile Anayasası 

Aile işletmelerinin sürekliliğinin temini açısından önemli olan kavramlardan biri de aile anayasası 

oluşturulmasıdır. Alayoğlu (2003: 86)’nun çalışmasında aile anayasası, aile fertleri arasında ciddi sorunlara yol 

açabilecek ve işletmenin sürekliliğini etkileyebilecek temel konuların, ilgili bütün aile fertleriyle bir araya 

gelinerek tartışma neticesinde üzerinde uzlaşma sağlanarak belirlenen temel ilkeleri ihtiva eden yazılı bir metin 

olarak tanımlanmaktadır. Yazıcıoğlu ve Koç (2009: 500)’un çalışmasında ise aile anayasası, işletmenin vizyon 

ve misyonunun yer aldığı, işletmeye ait genel ve özel hedeflerin belirlendiği, iş ve işleyişe ilişkin tüm ilke ve 

kuralların yazılı olarak ortaya konulduğu temel bir yol göstericidir.  

İşletmelerde işlerin nasıl yürütüleceğini belirleyen, denetim mekanizması görevi gören, yazılı ve yazılı olmayan 

kurallar vardır. İşe alım süreci, yerleşim düzeni, logo da kullanılan renkler, iş yapma şekli bu yazılı veya yazılı 

olmayan kurallara göre gerçekleştirilir. Aile anayasası oluşturulurken işletmeye özgünlük kazandıran bu unsurlar 

dikkate alınmalıdır. Böylece aile anayasası yönetim gücünü elinde bulunduran ortak aile üyelerinin, birbirlerine 

karşı hak ve sorumluluklarını belirler (Özuysal, 2006:  21). 

2.5.İç Denetim 

İç denetim, işletme içerisinde hata ve hile gibi işletmeye zarar verebilecek nitelikteki fiillerin önlenmesi 

hususunda işletme bünyesinde yönetime bağlı olarak yürütülen denetimdir (Özer, 1997: 79). Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsü’nün tanımına göre “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer katma 

amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli 

bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” (Uluslararası Mesleki Uygulama 

Çerçevesi (UMUÇ), 2010:2) 

Uluslararası İç Denetim Standartları (UİDS) nin tanımına göre güvence hizmeti, her tür bağımsız denetim 

faaliyetinin ortak işlevidir. Finansal yapı, performans, yasa ve yönergelere uyum, bilgi sistemleri güvenliği ve 

özenli çalışma kapsamındaki denetim faaliyetleri güvence hizmetlerine örnek verilebilir. Danışmanlık hizmetleri 

ise; herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı 

diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek bu 

kapsamdaki faaliyet örnekleridir (UİDS, 2010: 40). 
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Günümüzde iç denetim; bireye ve hataya dayalı yaklaşımdan organizasyona, sürece ve sisteme odaklı bir 

yaklaşıma dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle işin doğru yapılıp yapılmadığı yerine doğru işin yapılıp yapılmadığını 

inceleme konusu eden bir yaklaşım izlenmektedir. İç denetim faaliyeti mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet 

denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu çalışmanın ilgi alanı gereği 

burada sadece faaliyet denetimi kapsamında yapılan çalışmaların kurumsallaşma sürecine olan katkıları tartışma 

konusu edilmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalarda da ifade edildiği üzere, iç denetim, süreci gözlemleyip aksayan yönleri iyileştirmekle 

yükümlü olmakla birlikte denetim faaliyetini sonuca yönelik olarak icra etmekte ve tüm işletme fonksiyonlarını 

kapsamalıdır (Albrect ve diğ. 1993: 56-59). Bu bağlamda iç denetim; örgütlerin risk yönetimi, kontrol ve 

yönetim süreçlerinin etkililiğini, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun 

hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir disiplindir (Pickett, 2003: 239). 

2.6.Performans ölçümü 

Ölçme bir bilgi sağlama yoludur. Teknik anlamda nesnelerin, olayların ve sonuçların gözle görülebilen 

özelliklerini temsil eden simgeleri bulma sürecidir. Ölçümler toplumun her kesiminde olduğu gibi işletmeler için 

de vazgeçilemez konumdadır. Büyük-küçük, özel-kamusal, kar amaçlı-kar amaçsız her işletmede ölçüm yapılır, 

veriler toplanır, işlenir ve bilgi olarak kullanılır. Ölçüm modern yönetim anlayışında daha fazla önem 

kazanmıştır. Özellikle “ölçülen yapılmıştır” ve “ölçemediğinizi yönetemezsiniz” şeklindeki iki deyiş ölçümlerin 

işletmeler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır (Akal, 2000: 64). Bir işletmenin başarısı ve sürekliliği 

onun performansına bağlıdır. İyi bir yönetici içinde bulunduğu işletmenin performansını etkin bir performans 

ölçme sisteminden edindiği bilgiler aracılığıyla takip edecektir (Bilgen, 2001: 124). Ölçümlerle sağlanan bilgiler 

yöneticilerin ve tüm çalışanların davranışlarını yönlendiren ve yöneten araçlardır. Günümüzün yönetim anlayışı 

işletmede oluşan bu bilgi kaynağını temel almaktadır. Bu nedenle ölçümler önemlidir (Akal, 2000: 65). Tablo 

1’de performans kriterlerine örnekler verilmiştir (Zerenler, 2005: 5). 

 

Tablo 1: Performans Kriterleri 

Skinner Üretkenlik, hizmet, kalite, yatırımın geri dönüşü 

Campanella ve Corcoran Kalite seviyesi, kalite maliyetleri 

Richardson, Tayloar ve Gordon 

 

Çıktı hacmi, birim başına maliyet, kalite, zamanında teslim, işgücü 

verimliliği, yeni ürün sunma yeteneği, ürün esnekliği, hacim esnekliği 

Rosenfield, Shapiro ve Bohn Maliyet ve teslim süresi 

Skinner 

 

Maliyet ve etkinlik, ürün kalitesi ve güvenilirlik, teslim süresi ve 

güvenilirliği, yatırım, ürün esnekliği, hacim esnekliği 

 
Fine Uygunluk seviyesi, maliyet 

Miller ve Roth 

 

Fiyat, kalite tutarlılığı, yüksek üretkenlik, esneklik, hızlı hacim değişimi, 

hızlı teslim, güvenilir teslim, satış sonrası hizmet 

Munir Ahmad ve Nasreddin 

Dhafr 

Ürün çeşidi, teslim süresi, esneklik, kalite, verimlilik 

Ferfows ve De Meyer 
Kalite, birim üretim maliyeti, envanter değişimi, gelişme hızı, zamanında 

teslim, yığın büyüklüğü, genel maliyetler 

Miller ve Kim 

 

Genel maliyetler, üretim maliyeti, teslim hızı, ürün geliştirme hızı, stok 

devir hızı Schonberger 

 

 

 

İşleme süresi azaltma, işgücü üretkenliği, girdi ve çıktı kalitesi, üretim 

birim maliyeti, tahmin uygunluğu 

Rajan Suri ve Ramakrishna 

Desiraju 

 

 

 

 

 

Esneklik, üretim süreci esnekliği, ürün teslim süresi, ürün çeşitliliği 

Flynn,Filipini ve Forza Teslim süresi, kalite tutarlılığı, üretkenlik, satış maliyeti 

Macello Braglia ve Alberto 

Petroni 

 

Üretkenlik, esneklik, üretim süreci hızı, ürün teslim süresi, depolama 

süresi, yeni ürün sunumu 

Mapes 

 

Üretim süresi, kalite tutarlılığı, işleme süresi, üretim süreci esnekliği, 

teslimat güvenilirliği, yeni ürün sunumu hızı ve oranı, ürün çeşitliliği 

New ve Szwecjczewski 

 

Üretkenlik, müşteri hizmeti 

 Parker ve Wirth Üretim esnekliği, süreç esnekliği, yeni ürün sunumu, teslimat süresi 

   Kaynak: Zerenler, 2005:5 

 

Performans ölçümü, örgütün hedeflerinin tanımlanması ve bu sürecin çalışanlara neler sağlayabileceğini 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Modern işletme yönetimi yaklaşımına göre günümüzde performans 

ölçümünün dört boyutta yapılması gerekmektedir. Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen Kurumsal Karne 

(balanced scorecard) bu konuda uygulama rehberliği yapmaktadır. Çalışmamızda faaliyet denetimi çalışması 

kurumsal karne bazında yapılan planlama ve ölçümlere göre ele alınmaktadır. Aşağıda bu dört boyuta ilişkin kısa 

açıklamalara yer verilmiştir.  
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2.6.1.Finansal Boyut 

Kar amaçlı işletmelerin tipik amacı, şirket ortaklarının hisselerinin değerini artırmaktır
*
. İşletmeler ekonomik 

değerlerini iki temel strateji ile artırırlar: gelirin artırılması ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi. Gelir artırma 

stratejisinin genellikle iki boyutu vardır: Birincisi; yeni pazarlar, yeni mamuller ve yeni müşteriler elde etmek, 

ikincisi ise; satışların; mevcut müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve çoklu mamul ve hizmetlerin çapraz satışı 

ile artırılmasıdır. Verimlilik düzeyinin yükseltilmesine yönelik stratejiler de iki boyuttan oluşmaktadır:  

Bunlardan ilki; direkt ve endirekt harcamaların azaltılması ile maliyet yapısının iyileştirilmesi, diğeri ise; işletme 

faaliyetlerini belirli bir seviyede tutmak için ihtiyaç duyulan işletme sermayesini ve sabit sermayeyi (faaliyet 

düzeyini etkilemeyecek şekilde) azaltarak, varlıkları daha etkin bir şekilde kullanmak (Norton ve Kaplan, 2001: 

90). 

2.6.2.Müşteri Boyutu 

Müşteri boyutu, yöneticilere şirketin rekabet edeceği müşteri ve pazar kesimlerini ve bu hedef kesimlerde 

şirketin göstereceği performansın ölçülerini ya da göstergelerini tanımlamaktadır. Müşteri boyutunun temel 

sonuç ölçütleri; müşteri tatmini, müşteri devamlılığı, müşterilerin kazanılması, müşteri karlılığı ve pazar payıdır. 

Müşteri boyutunda amaçlar; müşteri bağlılık oranının artırılması, müşteri satın alma alışkanlıklarıyla ilgili 

bilgilerin araştırılması, müşteri sadakatinin sağlanması olarak belirtilebilir (Ağca ve Tunçer, 2006: 182-183). 

2.6.3.İçsel Süreç Boyutu 

Bir işletme finansal ve müşteri perspektiflerini açık bir şekilde ortaya koyarak, müşteri değerleme kriterlerini 

farklılaştırabileceği ve finansal amaçlı verimlilik artışını sağlayabileceği araçları belirleyebilir. İşte söz konusu 

araçlar Kurumsal Karnenin içsel işletme süreçleri perspektifinde tanımlanmakta ve hayati önemi olan örgütsel 

faaliyetler olarak dört üst düzey süreçte açıklanmaktadır (Norton ve Kaplan, 2001: 93-94): 

1)Ayrıcalık Oluşturma: yeni mamul ve hizmetler geliştirmek ve yeni pazarlara ve müşteri kitlelerine ulaşmak 

için yeniliği teşvik etme. 

2)Müşteriye verilen değeri artırma: Mevcut müşterilerle olan ilişkilerin geliştirilmesi. 

3)Faaliyet Mükemmelliğinin Gerçekleştirilmesi: Arz zinciri yönetiminin, içsel işletme süreçlerinin, varlıklardan 

yararlanma düzeyinin, kaynak-kapasite yönetiminin ve diğer süreçlerin geliştirilmesi. 

4)İyi Bir Şirket Üyesi Olma: Dış çıkar grupları ile etkin ilişkiler oluşturma. 

Değer katan müşteri ilişkilerinin geliştirilmesini veya yeniliği gerektiren bir stratejiyi benimseyen birçok şirket 

içsel işletme süreçlerinin performansını ölçmek için, sadece faaliyetlerin kalitesini ve maliyetlerini dikkate 

almakla yanlış bir seçim yapmaktadırlar. Farklı içsel işletme süreçlerinin iyileştirilmesinden elde edilecek 

finansal yararlar belirli sürelerde ortaya çıkar. Örneğin; faaliyet etkinliğindeki artıştan ve süreç iyileştirmeden 

doğan maliyet tasarrufları kısa vadeli, müşteri ile ilişkilerin geliştirilmesinden elde edilen gelir artışı ise orta 

vadeli yararlar sağlar. Sürekli yenilik yapma da genellikle uzun vadede gelir ve kar marjı artışı sağlar (Norton ve 

Kaplan, 2001: 94). 

2.6.4.Öğrenme ve Gelişme Boyutu 

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve uzun vadeli planları gerçekleştirmek için şirketler müşteri ve 

hissedarlarına artı değer oluşturma yeteneklerini sürekli geliştirmek durumundadır (Ağca ve Tunçer, 2006: 183). 

Öğrenme ve gelişme boyutu, işletmenin telif hakları ve ticari markalar gibi tescil edilmiş entelektüel varlıklara 

sahip olması anlamına gelir. Öğrenme ve gelişme boyutunun çeşitli kıstasları vardır. Bunlardan bazıları; 

 Müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini sağlamak için müşteri anketleri düzenlemek, şikâyet, istek 

ve önerileri dikkate alarak gerekli düzeltmeleri anında uygulamak, maliyet düşürücü teknolojik 

gelişmeleri yakından takip ederek üretim sürecine dâhil etmek ve bu sayede müşterilere en uygun fiyatı 

vermek, 

 Müşteri sadakatini sağlarken, yeni müşterilere odaklanmak, iç pazarın yanı sıra, ihracat yoluyla değişik 

coğrafi ve ekonomik bölgelerdeki ülkelere ulaşmak ve bu sayede pazar çeşitliliğini korumak, 

 Kaliteli ürün üretmek için üretimin her aşamasında sürekli gelişim ilkesiyle farklılaşma sağlamak, 

 Kârlılığı artırmak adına işletme içi işlemlerin hızlı, verimli, etkin ve kaliteli gerçekleştirilmesini 

sağlamaktır.  

                                                           
*
 Şirket ortaklarının hisselerinin değeri aktif yönetimi ile de artırılabilir. Örneğin; hisselerin geri alınması, sermaye maliyetini 

düşürmek için yabancı kaynak ile öz kaynağın optimal bileşimini sağlamak gibi. Bu çalışmada sadece işletmenin maddi ve 

maddi olmayan varlıklarının etkin yönetimi üzerinde durulmaktadır. 
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 Şirket çalışanları ile işletme amaçları arasında bütünlük sağlamak, birim mamul maliyetini azaltmak, 

sipariş karşılama oranını yükseltmek, çalışanların motivasyon ve becerilerini artırmak ve bunları 

sağlamak adına sürekli ve etkin faaliyet göstermek. 

2.7.Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan 

kaynakların Etkinlik ve Verimliliğine ilişkin sonuçların tespit edilmesidir.  Etkinlik, işletmenin bölümler 

temelinde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür. Verimlilik ise, belirlenmiş hedeflerle bu 

hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır. Faaliyet denetiminin amacı, bir başarım 

(performans) denetimi yaparak geliştirilecek ve/veya düzeltilecek alanları tanımlamak ve öneriler geliştirmektir  

(Erdoğan, 2012: 5). Stok devir hızı, alacak tahsil süresi, varlık devir hızı gibi oranlar verimlilik ölçütlerine örnek 

verilebilir. Faaliyet denetiminin yapılabilmesi için işletmenin etkinlik ve verimlilik ile ilgili ölçülebilir 

ölçütlerinin belirlenmiş olması gerekir. İşletmenin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedef ve gerçekleşme 

örnekleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Faaliyet denetimi örneği 

FAALİYET DENETİMİ 

BÖLÜM ÖLÇÜ HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Pazarlama  Stok devir hızı  21 gün 26 gün 

Üretim  Maliyet azalışı  % 9 % 8 

Yönetim  Varlık devir hızı 5 kez/yıl 4 kez/yıl 

Ar-Ge  Ürün geliştirme  2 1 

 

Faaliyet denetimi ekonomiklik denetimi, verimlilik denetimi, yönetimin denetimi, yürütme denetimi olarak da 

adlandırılmaktadır. Faaliyet denetimi; işletmenin büyüme, karlılık, gelişme gibi imkânlarını ortaya koymaya 

veya bu amaçla tespit edilmiş işletme hedeflerinin uygulanabilirliğini ve başarısını test etmeye, işletme 

hedeflerine ulaşmada engel ve olumsuz gelişmeleri ortaya çıkararak yönetimi desteklemeye yönelik sistematik 

incelemelerdir (Kaval, 2008:9). Faaliyet denetiminin amaçları söyle sıralanabilir (Can ve Uyar, 2010: 13): 

 Yönetimin hedefleri ile ilgili olarak birimin performansının değerlendirilmesi, 

 Bütçeler, programlar, hedefler, kurallar gibi planların uygulama düzeyinin öğrenilmesi, 

 Etkinlik, etkenlik ve gelişme fırsatları, faaliyetlerin plan ve politikalara göre ne ölçüde başarıldığı 

hakkında objektif bilgi sağlanması, 

 Cari uygulamaların etkin hale getirilmesi, 

 Kaynakların yanlış kullanılmasıyla ilgili faaliyet kontrollerindeki zayıflıklar hakkında bilgi sağlanması, 

 Faaliyet raporlarının gerçek durumu yansıtmasına ilişkin güvenin güçlendirilmesi, 

 Müşterilere daha iyi hizmet sunulması, 

 Birim yöneticilerinin işletme başarısına odaklanmalarına yardımcı olunması 

 Personelin işletmeye devamının ve yetkinliğinin geliştirilmesi, 

 Bütçe saptamaları ve harcamalarının incelenmesi, 

 Toplumda işletmenin tanınmışlığının sağlanması, 

 Muhtemel fırsat ve zorluk durumuna hazırlıklı olunması ve işletmenin iyi yönetildiği konusunda güven 

oluşturulması. 

3.FAALİYET DENETİMİ DÜZEYİNDE İÇ DENETİM UYGULAMA ÇALIŞMASI 

Bu bölümde bir aile işletmesi olan Fıstık Gıda San. A.Ş. de gerçekleştirilen faaliyet denetiminin, Şirketin 

kurumsallaşması açısından oynadığı rolün ortaya konulması amacıyla örnek olay incelemesine yer verilmiştir 

(şirket verileri gerçek olmakla birlikte şirket adı hayali olarak verilmiştir). 

3.1.Yöntem 

Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesi olan Fıstık Gıda San. A.Ş. bünyesinde yapılan bu 

inceleme keşifsel bir örnek olay çalışmasıdır. Örnek olay yöntemi, var olan yapıyı tüm yönleriyle ortaya 

koyabilmek için yoğun şekilde odaklanmayı gerektiren bir yöntem olarak önem taşır. Örnek olay yöntemi; anket, 
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görüşme, gözlem, sayısal analiz, belge incelemesi gibi birçok araştırma tekniği içerir (Yalçın ve Ay, 2011: 24). 

Bu araştırmada görüşme ve belge incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde şirket yönetimi ile 

yapılan görüşmeler sonucunda faaliyet denetimine konu olan veriler derlenmiştir. Şirkette kullanılmayan bazı 

ölçütler örneğe eklenmiştir. 

3.2.Şirketin Stratejik Amaçları, Ölçüleri, Hedefleri ve Gerçekleşmeler 

Şirket yönetimi tarafından yapılan plan ve bütçe çalışmaları neticesinde başarı ölçü ve hedefleri aşağıda tablo 

3’de yer aldığı şekilde belirlenmiştir. Gerçekleşmeler faaliyet denetimi neticesinde kıyas ölçütü olarak ele 

alınmıştır. 

Tablo 3: Dört Boyutta Stratejik Amaçlar, Ölçüler, Hedefler ve Sonuçlar 

1-FİNANSAL BOYUT 

AMAÇLAR ÖLÇÜLER HESAPLAMA HEDEF FİİLİ 

Kaplama çerez 

ihracatının artırılması 

İhracattaki yıllık artış İhracat artış oranı % 16 artış % 8 artış 

Yeni çerez türü 

üretimi  

Yeni çerez türü sayısı Listeye eklenen çerez 

sayısı 

3 çerez 2 çerez 

Çerez kg maliyetinde 

tasarruf 

Birim maliyetlerdeki azalış 

oranı veya tutarı 

SMM/Net satışlar % 3 azalış % 6 artış 

Faaliyet giderlerinin 

düşürülmesi 

Yönetim giderlerinin 

azaltılması 

Yönetim Giderlerinin 

yıldan yıla değişim oranı 

%12 azalış %21 artış 

Faaliyet giderlerinin 

düşürülmesi 

Reklam giderlerinin 

azaltılması 

Reklam giderlerinin 

yıldan yıla değişim oranı 

%20 azalış %20 azalış 

Varlıkların etkin 

kullanımı 

Varlık devir hızının 

artırılması 

Satışlar/Varlık toplamı 6 kez/yıl 4,2 kez/yıl 

 

2-MÜŞTERİ BOYUTU 

AMAÇLAR ÖLÇÜLER HESAPLAMA HEDEF FİİLİ 

Yurtiçi pazar payı 

artışı 

Pazar payındaki artış 

yüzdesi 

Eski Pazar payı/yeni Pazar 

payı 

% 6 artış % 4 artış 

Yurtdışı pazar payı 

artışı 

Pazar payındaki artış 

yüzdesi 

Eski Pazar payı/yeni Pazar 

payı 

% 4 artış % 2 artış 

Ülke içi müşteri 

sadakatinin 

artırılması 

Satış trendinin artırılması Cari yıl satış tutarı / 

Önceki yıl satış tutarı  

% 8 artış % 4,8 artış 

Zamanında teslim Sipariş teslim süresi (gün) Ortalama teslim süresi 

(gün) 

3 gün 3,3 gün 

Müşteri memnuniyeti Lezzet, paketleme, fiyat Şikâyet sayısı / ay 0 7 

Müşteri memnuniyeti Satış iade oranında azalış Satış iadeleri/ Satışlar %14 

azalış  

%2 artış 

 

3-İÇSEL SÜREÇLER BOYUTU 

AMAÇLAR ÖLÇÜLER HESAPLAMA HEDEF FİİLİ 

Ayıklama süreci 

kalitesinin artırılması 

Kırık kabuklu mamul 

yüzdesi 

Kırık kabuklu mamul 

miktarı/toplam  

Üretim miktarı 

% 0 %1,3 

Paketleme hatasının 

azaltılması 

Hatalı mamul yüzdesi Bozuk mal miktarı/toplam  

Üretim miktarı 

0 %2 

Kavurma ve tuzlama 

kalitesinin 

iyileştirilmesi 

Internet memnuniyet anketi 

sonuçları 

Şikâyet sayısı / ay (yıllık 

ortalama) 

0 7 

Üretim süreci 

sorunlarının 

giderilmesi 

Öneri üreten personel 

yüzdesi 

Öneride bulunan personel 

sayısı/toplam personel sayısı 

%100 %5 

Yeni üretim 

teknolojisi kullanımı 

Maddi duran varlık 

yatırımında artış 

Cari yılın Makine 

Hs.tutarı/Önceki yılın 

makine Hs.tutarı 

% 25 

artış 

% 42 artış 

 

4-ÖĞRENME VE GELİŞME BOYUTU 

AMAÇLAR ÖLÇÜLER HESAPLAMA HEDEF FİİLİ 
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Yeni mamul liderliği Yeni mamulden elde edilen 

Satışlar 

Yeni mamul satışı / Toplam  

Satışlar 

% 20 %12 

Fabrika personeli 

bilgi ve yeteneğinin 

geliştirilmesi 

Personel Eğitim Harcaması Fabrika Personeli Eğitim 

Harcaması/Genel yönetim 

giderleri 

% 10 % 6 

İdari personelin bilgi 

ve yeteneğinin 

geliştirilmesi 

Personel Eğitim Harcaması İdari Personel Eğitim 

Harcaması/Genel yönetim 

giderleri 

% 5 % 0 

Yeni mamul 

geliştirme 

Patentli çerez türü sayısı Patenti alınmış çerez türü 

sayısı/yıl 

3 1 

İşgören memnuniyeti 

sağlamak 

Memnuniyet anketi 

sonuçları 

Yanıtların Frekans değerleri Yüksek 

memnuniy

et seviyesi 

Anket 

uygula

nmamış 

 

Faaliyet denetimi sonucu elde edilen tespitler doğrultusunda öneriler: 

1-Finansal Boyut 

Şirketin Satışlar / Toplam Varlıklar oranı, hedeflenen orana kıyasla düşüktür. Bilanço verilerine göre söz konusu 

oran bir önceki yıla göre sadece %5 artış göstermiştir. Şirketin büyüme hedefine ulaşması için satışlarını 

artırması gerekmektedir. 

Yönetim giderlerinde azalış planlandığı halde artış meydana gelmiştir. Şirket yönetiminin bu hususta tasarruf 

sağlayıcı tedbirler alması, yönetim kurulu üyelerinin kurumsal harcamalarını gözden geçirmesi gerekmektedir. 

Özellikle yönetim kurulu üyelerinin yüksek seyahat harcamalarının, yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere 

tahsis edilmiş büyük kentlerde bulunan daire kiralarının ve şirkete kayıtlı 17 adet lüks binek otomobile ait 

giderlerin yüksekliği dikkat çekicidir. 

Birim maliyetlerde artış görülmektedir. Şirketin GÜG dağıtım hesaplamasına yönetim giderlerinden pay verdiği, 

yönetim giderlerindeki artışın bu hususta etkili olduğu söylenebilir. Bu durum fiyatların yüksek belirlenmesine 

ve satışlarda beklenen düzeyin yakalanamamasına neden olmuş olabilir. 

2- Müşteri Boyutu 

Maliyetlerdeki olumsuz gelişmelere rağmen Şirketin Pazar payı ve satışları artış eğilimindedir. Şirketin 

pasiflerinde özkaynakların payı yüksektir (%73). Bu durum şirketin sürekliliği açısından önemli bir göstergedir. 

Ancak özellikle yurtiçi müşterilerden ortalama ayda 7 adet şikâyet gelmesi, müşteri sadakatini zedeleyebilecek 

sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Nitekim yurtiçi satış artışı beklenenin altındadır. Şirketin müşteri 

şikâyetlerini dikkate alması ve önlem geliştirmesi gerekmektedir. 

3- İçsel Süreç Boyutu 

Şirketin pazar payı artış eğiliminde olmasına rağmen müşteri sadakati sağlama konusunda kaliteli ürün ve 

zamanında teslim açısından hedefine ulaşamadığı görülmektedir. Nitekim satış iadelerinde azalış hedefinin 

aksine artış olması, paketleme hatalarından ve kabuk ayıklama ünitesindeki sorundan kaynaklanmış olabilir. 

Şirketin müşteri şikâyetlerine neden olan sorunları ortadan kaldırması gerekmektedir. 

4-Öğrenme ve Gelişme Boyutu 

Şirket makine, teçhizat ve üretim yöntemlerini hedeflenin %17 üzerinde yenileyerek üretimde verimlilik ve 

yenilik sağlamaya önem vermektedir. Listesine 3 yeni çerez türü eklemiş, bunlardan birisi için patent almıştır. 

Şirket stoka çalışmamakta, %100 kapasite ile üç vardiya çalışarak yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılamaktadır. 

Ancak kuruyemiş piyasasında iddialı olduğu için sürekli büyüme trendinde olmaya, bunun için de Pazar payını 

genişletmeye çalışmaktadır. 

Ancak yine de İnsan Kaynakları Birimi fabrika personeline verdiği eğitimi artırmalıdır. Ayrıca yönetim 

birimlerinde çalışan idari personele de eğitim vererek çalışanların şirketin kalite hedeflerine ulaşmasına katkıda 

bulunmasını sağlamalıdır. Ayrıca personel memnuniyetinin tespitine yönelik çalışma yapılmamıştır. 

SONUÇ 

Faaliyet denetimi çalışmalarında elde edilen bulgular, şirketin önemli gördüğü başarı kriterlerini tespit ettiğini, 

bu kriterlerin işletmenin amaçları ile örtüştüğünü göstermektedir. Söz konusu bulgular, kurumsal yönetim 

ilkelerinin içeriği dikkate alınarak incelendiğinde, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin yukarıda 

dört farklı boyutta gerçekleştirilen performans ölçümü ile üretilen bilgilerin, şirketin kurumsallaşma sürecine 

katkı sağlayacak nitelikte olduğu görülmektedir.  
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Nitekim yöneticilerin yüksek harcamaları “Hesap verebilirlik” ve “Adillik/eşitlik” ilkeleri açısından 

değerlendirildiğinde, şirket yönetiminde olmayan ortaklara haksızlık yapıldığı açıktır. Genellikle kurumsal 

yönetim anlayışına uymayan bu tür davranışlar aile şirketlerinde parçalanmaya ve sermaye kaybına sebep 

olabilmektedir. Öte yandan çalışanlara performansa dayalı bir ücretlendirme ve ödüllendirme yapılmadığı 

görülmektedir. Bu husus da “Adillik/eşitlik” ilkesine uygun değildir.  

Şöyle ki, şirketin sürekliliğini sağlamak ve başarısını artırmak için çalışanların memnuniyeti dikkate alınmalıdır. 

Sürekliliği etkileyen unsurlardan belki de en önemlisi müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. En önemli paydaş 

olarak kabul edebileceğimiz müşterilerin, mamullere ilişkin şikâyetlerinin dikkate alınmaması, şirketin finansal 

başarısızlığına neden olabilir. 
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Özet 

Dış ticaret yapılırken taraflar arasındaki en önemli hususlardan biri ödemenin ne zaman, nasıl ve hangi 

koşullarda yapılacağının belirlenmesi, diğeri ise sigorta, navlun ücreti vb. ödemelerin kime ait olacağının 

belirlenmesidir. Buna istinaden teslim ve ödeme yöntemleri ortaya çıkmıştır. İhracatçı ve ithalatçı kendileri için 

en avantajlı olan, riski en az olan teslim yöntemini seçmeye çalışmaktadır. Her oyunun bir kuralı vardır. Dış 

ticaretin de kuralları vardır, bu oyunun içinde riskler ve avantajlar olacaktır. Doğru seçimi yaparak oyunda en 

avantajlı duruma nasıl gelebileceğimizi görebilmek için dış ticarette teslim şekli belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada Incoterms 2010 incelenmiş ve Gaziantep Makine Halısı Sektörü’ndeki bir firmanın dış 

ticarette teslim şekilleri ele alınmıştır. Firmanın ihracat işlemlerinde en çok tercih ettiği teslim şekli CIF olarak 

belirlenmiştir. Uygulamada Incoterms 2010 kurallarının doğru anlaşılmasının ve ülkeler bazında tercih edilen 

teslim şekillerinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Incoterms 2010, Makine Halısı Sektörü, CIF. 

 

INCOTERMS 2010 AND APPLICATION ON MACHINE MADE CARPET INDUSTRY 

Abstract 

One of the most important aspects while foreign trade between the parties is to determine when, how and under 

what conditions payment will be carried out, the other is to determine belonging to whom the payment like 

insurance, freight charges, etc. Consequently, delivery and payment terms have come out. Exporters and 

importers try to choose the most advantageous, the least the risk of delivery terms for them. Each game has a 

rule. There are also rules of foreign trade, the risks and benefits will be in this game. Decision of the delivery 

term is crucial in foreign trade by the best choice to get how to have the most advantageous conditions in this 

game. In this study, Incoterms 2010 were examined and the delivery terms of a company in Gaziantep machine 

made carpet sector were discussed on the foreign trade. In the company's export operations, CIF was determined 

as the most preferred term of delivery. In practice, the variations on a right view of the Incoterms 2010 rules and 
the preferred delivery terms based on the countries were determined. 

Key words: Incoterms 2010, Machine Made Carpet Industry, CIF. 

 
GİRİŞ 

Bir ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri ülkenin açık ekonomiye sahip olmasıdır. 

Açık ekonomilerde yani dış ticaret yapılan ülkelerde dış ticaret işlemlerinin kolaylaşması, güvenilir olması, 

sağlıklı işleyebilmesi için dış ticaret teslim şekillerinin bilinmesi ve doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. 
Çalışmada öncelikle dış ticarette uluslararası kurallar olan Incoterms 2010 ele alınarak, dış ticaret teslim şekilleri 

açıklanacaktır. Gaziantep Makine Halısı Sektörü incelenerek sektördeki bir firmanın teslim şekilleri oranı 

irdelenecektir. 

 

DIŞ TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR: INCOTERMS (INTERNATİONAL COMMERCİAL 

TERMS) 

Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC), uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, 

uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ve satıcının gereksiz yere para ve 

zaman kaybını önlemek amacıyla, alım-satım işlemlerine bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 

1936’da “INCOTERMS” adıyla yürürlüğe koymuştur (Ertem, 2015:152). Daha sonra 1953, 1967, 1976, 1980, 
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1990, 2000 ve 2010 yılında değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Incoterms® 

2010 uygulanmaktadır. 

Incoterms 2010’da 11 teslim şekli olup 2 grupta incelenmektedir (MTO, 2010:13): 

A.Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar 

 EXW (EX Works: İşyerinde Teslim) 

 FCA (Free Carrier: Taşıyıcıya Masrafsız-Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) 

 CPT (Carriage Paid To: Taşıma Ödenmiş Olarak) 

 CIP (Carriage and Insurance Paid To: Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak) 

 DAT (Delivered at Terminal: Terminalde Teslim) 

 DAP (Delivered at Place: Belirlenen Yerde Teslim) 

 DDP (Delivered Duty Paid: Gümrük Resmi-Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim) 

B.Deniz ve içsu taşımalarına özgü kurallar 

 FAS (Free Alongside Ship: Gemi Doğrultusunda Masrafsız) 

 FOB (Free on Board: Gemide Masrafsız-Gemi Güvertesinde Teslim) 

 CFR (Cost and Freight: Masraflar ve Navlun Ödenmiş Olarak) 

 CIF (Cost, Insurance and Freight: Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak) 

 
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 

2. 1. EXW (Ex Works: İşyerinde Teslim) 

Satıcının ürünü kendi iş yerinde alıcıya teslim etmesi ve taşımayla ilgili hiçbir sorumluluğu ve masrafı 

üstlenmemesi anlamına gelir. Satıcı açısından en az sorumluluğun olduğu türdür (Sipahioğlu, 2012:52). Bu 

nedenle, satıcı açısından en avantajlı teslim şeklidir. Ex Works teslim şekli her türlü taşıma şekli için 

kullanılabilir. Malların işletmeden teslim edilmesinden sonra alıcı tüm masraf ve riskleri üstlenir.  

Satıcı, malları taşıma aracına yüklemekten ve malların ihraç gümrük işlemlerinden sorumlu değildir. Alıcı ise 

ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerinden sorumludur. 

Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının da satıcıya 

karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Fakat alıcı, taşıma acentesi ile 

anlaşarak navlun bedelini öder. 

2. 2. FCA (Free Carrier: Taşıyıcıya Masrafsız-Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) 

FCA teslim şekli, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcının belirlediği 

taşıyıcıya veya başka bir kişiye ihracat için gerekli olan gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim etmesini ifade 

eder. Belirlenen yerde tesliminden sonra alıcı tüm masraf ve riskleri üstlenir.  

Satıcı anlaşma uyarınca malları hazırlar, gümrük çıkış işlemlerini yaptırır. Malları belirtilen yere kadar taşıyıp 

alıcıya teslim eder. Belirtilen yer; çoğunlukla malların yükleme yapılacağı; liman, tren garı ya da havaalanı gibi 

yerlerdir. Alıcı bütün sorumluluk ve riskler kendisinde olmak üzere malların belirtilen yerde satıcıdan teslim 

aldıktan sonra kendi iş yerine taşıtır. Teslim aldıktan sonraki süreçte navlun, sigorta primi, yükleme boşaltma ve 

gümrük işlemleri kendisine aittir (İlter ve Karagül, 2011:42). 

Satıcının alıcıya ya da alıcının satıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü 

yoktur.  FCA teslim şekli her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

2. 3. CPT (Carriage Paid To: Taşıma Ödenmiş Olarak) 

CPT teslim şekli satıcının, malın varış yerine kadar taşınması için gerekli taşıma ücretini ödediği ve ihracatı için 

gerekli gümrük işlemlerini yaptığı anlamına gelir. Malın taşıyıcıya teslimden itibaren masraflar alıcıya geçer. 

Malların boşaltılması ve ithali için gerekli gümrük işlemlerinin yaptırılması alıcıya aittir. Alıcının satıcıya karşı 

taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcının ise alıcıya karşı sigorta 

sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, taşıma şirketi ile anlaşma yaparak malların varış limanına kadar 

olan navlunu öder. CPT teslim şekli her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

2. 4. CIP (Carriage and Insurance Paid To: Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak) 

CIP teslim şekli satıcının, malların ihracat gümrük işlemleri tamamladığı, belirtilen varış yerine kadar taşıma 

masrafları ödediği ve asgari teminat sağlayan sigortasını yaptırdığı anlamına gelir. Nakliye aracına 

yüklenmesinden itibaren masraflar alıcıya geçer. Malların boşaltılması ve ithali için gerekli gümrük işlemlerinin 

yaptırılması alıcıya aittir. 
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CIP ve CIF arasındaki temel fark; CIP teslim şeklinde her türlü teslim şekli kullanılabilirken, CIF teslim şeklinde 

ise sadece deniz ve içsu taşıma şekli için kullanılabilir. 

Satıcı, taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini ödeme yükümlülüğü 

vardır.  

Alıcı, risk ve masrafları kendine ait olmak üzere, gerekli ithal izni ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; 

malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden 

transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlar (Kaya, 2013:92). 

2. 5. DAT (Delivered At Terminal: Terminalde Teslim) 

DAT teslim şekli satıcının, malların ihracat gümrük işlemleri tamamladığı, malları belirlenen varış yeri veya 

limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracına boşaltarak alıcıya bıraktığı anlamına gelir. Bu aşamadan 

sonra tüm risk ve sorumluluklar alıcıya aittir. 

“Terminal” terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık 

veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar (MTO, 2010:59). 

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Masrafları kendisine ait olmak üzere, 

malların, belirlenen varış yerinde veya limanında belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi 

yapmalıdır. Alıcının ise satıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. 

Malların ithalatıyla ilgili gümrük işlemlerini tamamlar. DAT teslim şekli her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

2. 6. DAP (Delivered At Place: Belirlenen Yerde Teslim) 

DAP teslim şekli satıcının, malların ihracat gümrük işlemleri tamamladığı, malları belirlenen varış yerinde gelen 

taşıma aracından boşaltmadan alıcıya bıraktığı anlamına gelir. Bu aşamadan sonra tüm risk ve sorumluluklar 

alıcıya aittir. 

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak 

üzere, malların, belirlenen varış yerine kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Alıcının ise satıcıya 

karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Malların ithalatıyla ilgili gümrük 

işlemlerini tamamlar. DAP teslim şekli her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

2. 7. DDP (Delivered Duty Paid: Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) 

DDP teslim şekli satıcının, malların ihracat ve ithalat gümrük işlemlerini tamamlayarak belirlenen varış yerinde 

gelen taşıma aracına boşaltmaya hazır şekilde alıcıya bıraktığı anlamına gelir. Bu aşamadan sonra tüm risk ve 

sorumluluklar alıcıya aittir. 

DDP teslim şekli, satıcı bakımından azami yükümlülüğü temsil eder. Bu nedenle, alıcı açısından en avantajlı 

teslim şeklidir. DDP teslim şekli her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

Satıcının ithalat gümrük işlemlerini yapmakla yükümlü olduğu tek teslim şeklidir. Eğer satıcının ithalat gümrük 

işlemlerini yapması mümkün değil ise DDP kuralını kullanmamalıdır. Bu durumda tercih edilmesi gereken 

teslim şekli ise DAP olmalıdır. 

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Masrafları kendisine ait olmak üzere, 

malların, belirlenen varış yerine kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Alıcının ise satıcıya karşı 

taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. 

2. 8. FAS (Free Alongside Ship: Gemi Doğrultusunda Teslim) 

FAS teslim şekli, satıcının belirlenen yükleme limanında gemi yanında ihracat için gerekli olan gümrük işlemleri 

tamamlanmış olan malları alıcının yükümlülüğüne bırakarak teslim etmesini ifade eder. Alıcı, malların geminin 

yanına gelmesi müteakip ortaya çıkacak tüm masraf ve riskleri üstlenir. Malların ithalatıyla ilgili gümrük 

işlemlerini tamamlar. 

Satıcının alıcıya ya da alıcının satıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü 

yoktur. FAS teslim şekli sadece deniz ve içsu taşıma şekli için kullanılabilir. 

Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış 

limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. 

Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi 

gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir (Evirgen, 2012:19). 
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2. 9. FOB (Free On Board: Gemide Masrafsız-Gemi Güvertesinde Teslim) 

FOB teslim şekli, satıcının belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesinde (güvertesinde) ihracat için gerekli 

olan gümrük işlemleri tamamlanmış olan malları alıcının yükümlülüğüne bırakarak teslim etmesini ifade eder. 

Bu aşamadan sonra tüm masraf ve riskleri alıcı üstlenir. 

Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının ise satıcıya 

karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcı, taşıma acentesi ile anlaşarak navlun bedelini öder. 

FOB terimi uygulamada en sık rastlanan teslim şekillerinden biridir. FOB teslim şekli sadece deniz ve içsu 

taşıma şekli için kullanılabilir.  

FCA ve FOB arasındaki temel fark; FCA teslim şeklinde her türlü teslim şekli kullanılabilirken, FOB teslim 

şeklinde ise sadece deniz ve içsu taşıma şekli için kullanılabilir. 

Konteyner gemiye yüklenmeden önce liman ile gemi arasında oluşabilecek herhangi bir problemde sorumluluk 

FOB teslim şeklinde satıcıya aitken, FAS teslim şeklinde alıcıya aittir. 

2. 10. CFR (Cost And Freight: Masraflar ve Navlun) 

Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek 

zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında 

malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi, satıcının ihraç 

için gümrük işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtir (Mıhçıoğlu, 2012:41). Malların boşaltılması ve ithali 

için gerekli gümrük işlemlerinin yaptırılması alıcıya aittir. 

Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi, alıcının ise satıcıya karşı taşıma sözleşmesi yapmak yükümlülüğü 

yoktur. 

Eğer taraflar gemi küpeştesini aşarak teslim edilmesi amacında değillerse, CPT terimi kullanılmalıdır. CFR 

teslim şekli sadece deniz ve içsu taşıma şekli için kullanılabilir.  

2. 11. CIF (Cost, Insurance And Freight: Masraflar, Sigorta ve Taşıma) 

Yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamındadır. Satıcı sigorta için 

sözleşme yapar ve sigorta primlerini öder. CIF terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu 

terim sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Alıcı ve satıcı, malların küpeştesini aşarak teslim 

edilmesi amacında değillerse, CIP terimi kullanılmalıdır (Özalp, 2009:6). 

Satıcı, taşıma şirketi ile anlaşma yaparak malların varış limanına kadar olan navlunu öder. Alıcının ise satıcıya 

karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Malların boşaltılması ve ithali için 

gerekli gümrük işlemlerinin yaptırılması alıcıya aittir. 

CIF terimi uygulamada en sık rastlanan teslim şekillerinden biridir.  

Satıcının Sorumlulukları: Satıcı ürünü taşımaya uygun olacak şekilde hazırlamak, gemiye yüklemek ve varış 

limanına kadar taşımakla yükümlüdür. Gümrük için gerekli ihracat belgelerini düzenler. Ürünlerin gemiye 

yüklenmesine kadar geçen süreçte olası riskler satıcıya aittir. 

Alıcının Sorumlulukları: Limana gelen geminin küpeştesinden itibaren ürünün taşınması, sigortalanması ve olası 

riskler alıcıya aittir. Ayrıca gümrük için gerekli ithalat belgelerini alıcı düzenler, yükün limanda boşaltılması 

masraflarını ve bütün gümrük masraflarını karşılar. Ürünün gemiye yüklenmesinden itibaren olası bütün riskler 

alıcıya aittir (Sipahioğlu, 2012:53). 

Incoterms 2010’da yer alan 11 teslim şekline ait taşıma türleri, yükleme, nakliye, taşıma sözleşmesi 

yükümlülüğü, sigorta sözleşmesi yükümlülüğü, ihracat gümrük işlemleri ve ithalat gümrük işlemleri Tablo 1’de 

yer almaktadır. 
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Tablo 1. Dış Ticarette Uluslararası Kurallar 
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Kaynak: (Gül, 2011:22 ; Kaya, 2013:82 kaynaklarından tarafımızca derlenmiştir.) 

 
 

3. GAZİANTEP – TÜRKİYE MAKİNE HALISI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. GAZİANTEP İLİNİN EKONOMİK DURUMU 

Türkiye’de iller bazında sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Gaziantep ili 30. sırada yer almaktadır. Ülke 

toplam ihracatının %3,1’i Gaziantep’ten gerçekleştirilmekte, Gaziantep kişi başına düşen ihracat tutarı (2.069 

dolar) itibarıyla 81 il içerisinde 6. sırada yer almaktadır. Diğer rekabetçilik göstergeleri itibarıyla da ilin ülke 

ekonomisinde önemli bir yeri bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

2014 yılına ait Gaziantep ilinin Türkiye’ye oranla bazı ekonomik verilerinin karşılaştırılması Tablo 2’de yer 

almaktadır. Gaziantep ihracat ve ithalat rakamlarında iller bazında 6. Sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’de 

işsizlik oranı % 9,9 iken, Gaziantep’te işsizlik oranı Türkiye’ye oranla daha düşük olup % 6,9 olduğu 

görülmektedir. 

TABLO 2. Gaziantep İlinin Ekonomik Durumu 

 Gaziantep Türkiye  

İhracat 6.654.761.768 $ 157.620.427.344 $ Ülke ihracatın % 4,2’si; 6. il 

İthalat 5.807.544.066 $ 242.176.944.458 $ Ülke ithalatın % 2,4’ü; 6. il 

İç Ticaret (Alım+Satım) 94.788.042.697 TL 4.341.883.000.474 TL Ülke iç ticaretin % 2,2’si 

İşsizlik % 6,9  % 9,9 Ülkede 47. sırada 

İşgücüne Katılma Oranı 

(İşgücü / Çalışabilir Nüfus) 
% 46,8 % 50,80 Ülkede 63. sırada 

İstihdam Oranı (İstihdam / 

Çalışabilir Nüfus) 
% 43,6 % 45,9 Ülkede 60. sırada 

Kadın İstihdam Oranı % 16  İstanbul’da % 30 

İhracat Yapılan Ülke 

Sayısı 
175 220  

Kaynak: (Dede, 2015; http://www.ika.org.tr kaynaklarından tarafımızca derlenmiştir.) 

Gaziantep ilini fasıllara göre ihracatında sıraladığımızda halı sektörünün ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 

Gaziantep’ten en çok ihraç edilen 5 fasıl içinde de 57 kodlu “Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden 

yer kaplamaları” faslının 2014 yılı payı %24,1 olarak tespit edilmiştir.  

TABLO 3. Gaziantep Tarafından En Çok İhraç Edilen İlk 5 Fasıl 

KOD FASIL ADI 2013 ($) 2014 ($) DEĞİŞİM (%) 2014 Payı (%) 

57 
Halılar ve diğer dokumaya elverişli 

maddelerden yer kaplamaları 
1.498.781.907 1.604.859.754 7,1 24,1 

15 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, 

yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel 

mumlar 

527.506.413 435.166.060 -17,5 6,5 

39 Plastikler ve mamulleri 489.394.339 532.738.576 8,9 8,0 

19 
Hububat, un, nişasta veya süt 

müstahzarları, pastacılık ürünleri 
559.230.197 545.966.151 -2,4 8,2 

54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve 356.971.430 403.847.870 13,1 6,1 
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benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli 

maddeler 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr) 

3. 2. TÜRKİYE MAKİNE HALISI SEKTÖRÜ 

Türkiye’nin en çok halı ihracatını yaptığı 5 ülke aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir. Son 6 yıla bakıldığında Suudi 

Arabistan’a yapılan ihracatın giderek arttığı görülmektedir. Arap ülkelerinde su bedelinin yüksek olmasından 

dolayı halı tüketimi çok fazladır. Amerika Birleşik Devleri (ABD)’nin nüfusu Suudi Arabistan’a göre daha 

yüksek olmasına rağmen halı ithalatı daha az yapılmaktadır. Irak ve Libya ülkelerinde yaşanan iç savaşlardan 

dolayı son yıllarda yapılan halı ihracatında düşüş olduğu görülmektedir. 

 

TABLO 4. Türkiye’nin En Çok Halı İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $) 

Ülkeler / 

Yıllar 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suudi 

Arabistan  
135.314 231.301 314.519 313.270 359.465 368.736 

ABD 85.378 105.388 133.664 165.158 212.475 229.407 

Irak 96.214 120.790 171.959 163.346 175.262 157.834 

Almanya 68.190 91.923 90.620 99.428 117.970 105.115 

Libya 15.723 26.662 122.715 199.959 122.648 75.397 

Kaynak: (http://www.trademap.org) 

 

3. 3. GAZİANTEP MAKİNE HALISI SEKTÖRÜ 

Türkiye’de Makine Halısı sektöründe 181 şirket olup Gaziantep ilinde 162 şirket bulunmaktadır. Türkiye’de 

%23 oranında Anonim Şirket statüsünde, %73 oranında Limited Şirket statüsünde, %4 oranında şahıs şirketi 

statüsünde bulunmaktadır. Gaziantep ilinde bulunan şirketlerin ise %20 Anonim Şirket statüsünde, %77 oranında 

Limited Şirket statüsünde, %3 oranında şahıs şirketi statüsünde bulunmaktadır. Bu çalışmada yer alan firma 

Anonim Şirket statüsündedir (GAİB, 2014:17). 

 

TABLO 5. Türkiye’de ve Gaziantep İlindeki Makine Halısı Sektörünün İhracat Rakamları ($) 

HALI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GAZİANTEP 902.309.000 1.146.289.000 1.481.024.000 1.528.764.000 1.628.172.000 1.383.570.000 

TÜRKİYE 1.286.389.000 1.629.537.000 2.111.941.000 2.196.267.000 2.354.635.000 2.016.488.000 

ORAN 0,701 0,703 0,701 0,696 0,691 0,686 

Kaynak: (http://www.tim.org.tr ; http://www.gaib.org.tr). 

 

Incoterms’de son yapılan değişiklik nedeniyle 2010 tarihinden itibaren Makine Halısı Sektörü’nün Gaziantep 

ilindeki ve Türkiye genelindeki ihracat rakamları verilmiştir. Ayrıca verilen tabloda Gaziantep ilinin Türkiye 

genelinde Makine Halısı ihracatına oranı verilmiştir. 2010-2015 yılları arasında Makine Halısı Sektörü hem 

Türkiye hem de Gaziantep ili açısından gelişim göstermiştir. 2015 yılında yaşanan küresel kriz nedeniyle ilgili 

sektörde kısmi bir düşüş olmuştur. 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.trademap.org/
http://www.tim.org.tr/
http://www.gaib.org.tr/
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TABLO 6. İller Bazında Halı Sektöründe İhracat Rakamları 

İLLER 2015 Halı İhracat Rakamları ($) 

GAZIANTEP 1.378.116,93 

İSTANBUL 438.377,95 

UŞAK 49.059,38 

BURSA 26.826,00 

İZMIR 24.587,85 

Kaynak: (http://www.tim.org.tr) 

 

Halı sektöründe iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında Gaziantep’in ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 

Tabloda yer alan sıralama halı sektörünün Gaziantep ili için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir sıralamadır. 

3. 4. GAZİANTEP İLİNDEKİ MAKİNE HALISI SEKTÖRÜNDE OLAN BİR FİRMANIN TESLİM 

ŞEKİLLERİNİ KULLANIMI ORANLARI 

Firma en fazla CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun) teslim şeklinde ihracat yapmış olup FOB (Gemide Masrafsız) 

ve EXW (İşyerinde Teslim) teslim şekli onu takip etmektedir. En fazla CIF teslim şeklinin seçilmesinin sebebi 

alıcının nakliye ve sigorta ücretlerinin karşılanmasında kendi ülkesindeki ilgili firmalardan daha uygun fiyatlar 

alabilmesidir.  

Firma yoğun olarak Orta Doğu Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracat yapmaktadır. 

Firmanın, CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak ) teslim şeklini İtalya ve Polonya ülkelerine yapılan satışlarda 

kullandığı görülmektedir. CFR (Masraflar ve Navlun) teslim şeklinin Pakistan ve Kanada ülkelerine yapılan 

satışlarda, EXW teslim şeklinin Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, Almanya, Irak, Yunanistan gibi ülkelere 

yapılan satışlarda kullandığı görülmektedir. FOB teslim şekli ABD, Avustralya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere 

yapılan satışlarda, CIF teslim şekli ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Hindistan, İsrail, Katar, 

Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan satışlarda kullanılmıştır. CIF teslim 

şeklinin sigorta ve nakliye ücreti avantajının farklı ülkelerin ülkemizde yaptıkları ithalatta da tercih nedeni 

olduğu ilgili firmada açıkça görülmektedir. 

Gaziantep ilinde Makine Halısı Sektöründe faaliyet gösteren firmanın 2015 yılı Ocak-Aralık dönemi teslim 

şekilleri kullanım oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TABLO 3. Firma 2015 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Teslim Şekilleri Kullanım Oranları 

TESLİM ŞEKİLLERİNE GÖRE TUTAR ($) ORAN 

CIF 40.976.127,84 63,96 

FOB 12.356.508,86 19,29 

EXW 7.357.731,00 11,49 

CFR 2.138.610,00 3,34 

CPT 1.233.586,69 1,93 

TOPLAM 64.062.564,39 100,00 

Kaynak: Firma verilerinden derlenmiştir. 

2. 1. Firmanın CIF Teslim Şekli Uygulaması 

İthalatçı firma öncelikle siparişini verir. Firma alıcının isteği doğrultusunda proformayı hazırlarken, alıcıya 

malın teslimi ile ilgili nasıl olması gerektiğine dair sorular sorar ve alıcı CIF teslim şekli olması gerektiğini 

belirtir. Firma buna istinaden proforma faturada teslim şeklini CIF olarak yazar. Firma malı üretir ve sevke hazır 

hale getirir. Daha sonraki aşamada satıcı firma nakliye firması ile irtibata geçerek hazırdaki malı için konteyner 

talep eder ve teslim şeklinin CIF olacağını bildirir. Firma yüklemeyi yaptıktan sonra vesaiki hazırlanırken ticari 

fatura, deniz yolu konşimentosu, sigorta, menşe şahadetnamesi gibi evraklar üzerinde teslim şeklini CIF olarak 

yazar. Alıcı konteyneri limandan aldığı andan itibaren nakliye sözleşmesi sona ermiş olup, bundan sonra bütün 

risk ve sorumluluklar alıcıya geçer. 
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Türkiye halı sektöründen ithalat yapan firmaların CIF teslim şeklini seçme sebebinin; alıcı kendi ülkesindeki ve 

satıcının ülkesindeki nakliye firmalarından fiyat sorup karşılaştırdığında satıcının ülkesindeki fiyatın kendi 

ülkesindeki fiyattan daha düşük olduğu için CIF teslim şeklinin tercih edilmiş olduğu görülmektedir. Diğer 

önemli bir sebep ise ithalatçı firmanın ülkesine gelen malın limanda herhangi bir sebep ile bekleme süresini (free 

time) aştığı zaman oluşabilecek masrafları (demuraj vb.) satıcıdan istemesidir. 

SONUÇ 

Dış ticarette teslim şekillerinin uygulanmasında 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Incoterms® 2010 kuralları 

geçerli hale gelmiştir. Bu kurallar deniz ve içsu taşımaları ve tüm taşıma türlerini kapsayacak şekilde iki 

ayrılarak incelenmektedir. EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP ve DDP teslim şekilleri tüm taşıma türleri ile 

yapılabilirken, FAS, FOB, CIF ve CFR teslim şekilleri sadece deniz ve içsu taşımalarında yapılabilmektedir.  

EXW teslim şekli satıcı için en avantajlı, DDP teslim şekli ise alıcı için en avantajlı teslim şeklidir. EXW teslim 

şeklinde ihracat gümrük işlemleri alıcıya ait olup diğer teslim şekillerinde satıcıya aittir. DDP teslim şeklinde 

ithalat gümrük işlemleri satıcıya ait olup diğer teslim şekillerinde alıcıya aittir. EXW teslim şeklinde yükleme ve 

nakliye masrafları alıcıya ait olup diğer teslim şekillerinde ise satıcıya aittir.  

FCA, FAS ve FOB teslim şekillerinde taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü alıcıya, CIF, CIP, CFR, CPT, 

DAT, DAP ve DDP teslim şekillerinde taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü satıcıya aittir. EXW teslim 

şeklinde ise satıcının ya da alıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. CIF ve CIP teslim 

şekillerinde sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü satıcıya olup diğer teslim şekillerinde ise satıcının ya da 

alıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. 

Türkiye’de Makine Halısı Sektörü’nde yer alan şirketlerin %89,5 Gaziantep ilinde bulunmaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye’de halı sektörüne şekil veren il Gaziantep’tir. Gaziantep ilinin halı sektöründeki dış ticaretinin 2015 yılı 

ihracının 1,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gaziantep’ten en çok ihraç edilen 5 fasıl içinde de 

57 kodlu “Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları” faslının 2014 yılı payı %24,1 

olarak tespit edilmiştir. Çalışmada Gaziantep Makine Halısı Sektörü’nde yer alan bir firmanın teslim şekli 

irdelenmiştir. Gaziantep ilinde halı sektöründe ihracat yapan firmalardan birinin CIF teslim şeklini %63,96 

oranında tercih ettiği görülmektedir. Firmanın CIF teslim şeklini ABD, BAE, Fas, Hindistan, İsrail, Katar, 

Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan satışlarda kullandığı görülmektedir. 

Birçok ülkenin ithalat yaparken sigorta, navlun vb. masrafların ihracatçı tarafından ödenmesi sebebiyle CIF 

teslim şeklini tercih ettiği anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişki 1997:01-2015:06 dönemleri için aylık 

veriler kullanılarak Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analizde reel döviz kuru ve ihracat verilerinin 

logaritmaları kullanılmıştır. Öncelikle, çalışmada durağanlığın belirlenmesi için ADF birim kök testi yapılmıştır. 

Birim kök testi sonuçlarına göre tüm verilerin birinci farklarında durağan oldukları görülmüştür. Daha sonra 

seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eş-bütünleşme testi ile incelenirken, kısa ve uzun dönemli 

ilişkiler hata düzeltme modeliyle incelenmiştir. Seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuş ancak kısa 

dönemli bir ilişki bulunamamıştır. Son olarak da seriler arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile 

belirlenmiştir. Ampirik bulgular sonucunda; hem reel döviz kurundan ihracata hem de ihracattan reel döviz 

kuruna doğru bir nedensellik bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, İhracat, Nedensellik 

 

THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN THE REAL EXCHANGE RATE AND 

EXPORT: THE CASE OF TURKEY (1997-2015) 

 

ABSTRACT 

This study investigates the relationships in Turkey between the real exchange rate and export on monthly basis 

over the period 1997:01 to 2015:06 by using the Granger causality test. The logarithm of the real exchange rate 

and export data were used in the analysis. Firstly, ADF unit root test was used to determine stationarity of the 

series. According to the result of the tests revealed the first differences of all series were determined as 

stationary. Then while the existence of a long-term relationship between the series was examined by the co-

integration test, the short and long-term relationships were examined by the error correction model. The long-

term relationship between the series was found whereas the short-term relationship between them could not be 

found. Finally, the direction of relationship between the series was determined by Granger causality test. The 

empirical results indicated that; not only from the real exchange rate towards the export but also from the export 

towards the real exchange rate the causal relationship could not be determined.  

Keywords: Real Exchange Rate, Export, Causality  

 

GİRİŞ 

1980’li yılların ortalarından itibaren başlayan ve 1990’lı yıllarda hızlanan küreselleşme eğilimiyle şekillenen 

yeni ekonomik yapıda, karşılıklı birbirine bağlı ve dış gelişmelere oldukça duyarlı ulusal ekonomik yapılar 

oluşmuştur. Bu ekonomik yapıda dalgalı döviz kuru rejiminin döviz kurları belirsizliğini artırdığına dair 

argümanlar ortaya atılmış ve döviz kuru değişkenliğinin uluslar arası ticaret hacmi üzerindeki etkileri, hem 

ampirik hem de teorik alanda araştırma konusu olmuştur (Gül ve Ekinci, 2006). Ülkeler arasında mal ve hizmet 

akımlarında ödeme aracı olarak kullanılan dövizin reel değeri, ithalat ve ihracat dolayısıyla cari işlemler açıkları 

ve dış denge üzerinde belirleyicidir. Reel döviz kurunun düşmesi, yabancı mal ve hizmetlerin yerli mal ve 

hizmetlere karşı ucuzlamasını sağlayarak ithalatı artırırken, reel döviz kurunun yükselmesi ise yerli mal ve 

hizmetler üzerinde tam tersi bir etki yaratarak ihracatın artmasına imkân tanır. Bu bakımdan, genel bir ifade ile 
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reel döviz kuru ile ithalat arasında negatif yönlü, reel döviz kuru ile ihracat arasında ise pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu söylenebilir (Tapşın ve Karabulut, 2013). 

Türkiye’de uygulanan döviz kuru sistemi dönemler itibariyle farklılıklar arz etmektedir. 1980 öncesi dönemde 

sabit kur sistemi uygulanmıştır. 1980 sonrası dönemde sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçiş süreci 

yaşanmaktadır. 1980- 1989 dönemi ve 1989 yılındaki tam konvertibilite sonrası dönem birbirinden farklılıklar 

arz etmektedir. 1980-1989 döneminde sık sık devalüasyonların yapıldığı sabit kur sistemi uygulanmıştır. 1989-

1999 döneminde ise kontrollü serbest kur sistemi uygulanmışken, 2000-2001 döneminde günlük artışların 

belirlendiği sabit kur sistemi uygulanmıştır. 2001 yılının ikinci yarısından itibaren TCMB müdahalelerinin 

sınırlandırıldığı serbest kur sistemi uygulanmaktadır. Döviz kurlarının dış ticarette avantaj sağlama aracı olarak 

kullanıldığı 1980-2001 döneminde kısmen, 2001 sonrasında ise gerçek anlamda ihracata dayalı büyüme modelini 

uygulanmaktadır (Aktaş, 2010). 

Bu çalışmada döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişki 2003:1-2015:7 dönemlerini kapsayan aylık verilerle 

uygulamalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada sırasıyla; ilgili literatüre, ekonometrik model ve veri 

setinin açıklamalarına ve ampirik bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle çalışma 

son bulmaktadır. 

 AMPİRİK LİTERATÜR   

Dış ticarete etki eden faktörler arasında ön plana çıkanlardan biri döviz kurlarıdır. Birçok uygulamalı çalışmada 

döviz kuru hareketlerinin, dış ticaret üzerindeki etkileri incelenmiştir. Döviz kuru hareketlerinin ihracata etkisi 

üzerine yapılan çalışmalar ele alınan ülke, dönem ve yönteme göre farklılık göstermektedir.  Bu nedenle döviz 

kuru hareketlerinin ihracat hacmi üzerindeki etkisine dair literatürde bir konsensüs yoktur.  

Aristotelous (2001), döviz kuru oynaklığının ve döviz kuru rejimlerinin İngiltere’nin Amerika’ya olan ihracatı 

üzerindeki etkisini 1889-1999 dönemlerini kapsayan yıllık verilerini ARCH-LM modeliyle incelemiştir. Ampirik 

bulgular ise ne döviz kuru oynaklığının ne de farklı döviz kuru rejimlerinin son yüzyılda ihracat hacmi üzerinde 

bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. 

Arize, Malindretos ve Kasibhatla (2003), 1973-1998 dönemi için döviz kuru oynaklığının 10 gelişmekte olan 

ülkenin ihracatına etkisini üç aylık verilerle araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda döviz kuru oynaklığının 

incelenen ülkelerin çoğunun ihracatına etkisi kısa ve uzun dönemde negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Vita ve Abbott (2004), döviz kuru hareketlerinin İngiltere’nin AB ülkelerine olan ihracatına etkisini 1993:01-

2001:06 dönemi için aylık veriler kullanarak ARDL sınır testi ile araştırmıştır. Ampirik bulgular sonucunda 

döviz kuru belirsizliğinin İngiltere’nin ihracatı üzerinde kısa dönemde büyük ölçüde bir etkisi bulunamazken, 

uzun dönemde önemli derecede negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Hwaug ve Lee (2005), 1990-2000 dönemi için İngiltere’de döviz kuru oynaklığı ile ticaret akımı arasındaki 

ilişkiyi iki değişkenli GARCH-M modeliyle araştırmıştır. Çalışma sonucunda döviz kuru oynaklığının ithalat ile 

ilişkisi pozitifken, ihracatla ilişkisi önemsiz sayılabilecek şekilde az olduğu tespit edilmiştir. 

Baak, Al-Mahmood ve Vixathep (2007), döviz kuru oynaklığının dört Doğu Asya ülkesinin (Hong Kong, Güney 

Kore, Singapur ve Tayland) Japonya ve ABD’ye olan ihracatı üzerindeki etkisini 1981-2004 dönemine ilişkin üç 

aylık verilerle incelemiştir. Uygulanan eş-bütünleşme testleri ve hata düzeltme modelleri sonucunda Hong 

Kong'un Japonya’ya ihracatı hariç döviz kuru hareketlerinin ihracata etkisi kısa ve uzun dönemde negatif 

bulunmuştur. 

Sweidan (2013), 1976-2009 dönemi için döviz kurunun Ürdün ihracat ve ithalatına etkisini yıllık verilerle eş-

bütünleşme ve hata düzeltme modeliyle araştırmıştır. Döviz kurunun Ürdün’ün ihracat ve ithalatına etkisinin kısa 

dönemde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Serenis ve Tsounis (2014), 1990:1-2012:3 dönemine ilişkin çeyrek verilerle Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi için döviz kuru oynaklığının toplam ihracat üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda döviz 

kuru oynaklığının Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ihracatına etkisi pozitif olarak bulunmuştur. 

Saatçioğlu ve Karaca (2004), çalışmasında Türkiye’de döviz kuru belirsizliğinin ihracatı nasıl etkilediğini 

1981:03–2000:04 dönemi için üçer aylık veriler kullanarak araştırmışlardır. Modelde; reel ihracat, reel dış gelir, 

karşılaştırmalı ihracat fiyatları, reel efektif döviz kuru ve reel efektif döviz kuru değişkenliği serileri kullanılarak 

Johansen eş-bütünleşme yöntemi ve hata düzeltme modeli çerçevesinde analiz yapılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda; Türkiye’de döviz kuru belirsizliğinin hem uzun dönemde hem de kısa dönemde ihracatı negatif 

etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Karagöz ve Doğan (2005), Ocak 1995-Haziran 2004 dönemine ait aylık verilerle ihracat ve ithalat 

değişkenlerinin döviz kuru ile olan ilişkisini eş-bütünleşme analizi ile araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda döviz 
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kuru ile ihracat ve ithalat arasında ekonometrik bir ilişki kurulamamış, ancak 2001 yılı devalüasyon etkisi 

anlamlı bulunmuştur.  

Öztürk ve Acaravcı (2006), çalışmasında döviz kuru değişkenliğinin Türkiye ihracatı üzerindeki etkileri 

Johansen eş-bütünleşme testi ve hata düzeltme modeli kapsamında 1989:01-2002:08 dönemleri için aylık veriler 

kullanarak incelemiştir. Bu uygulamada döviz kurundaki belirsizliğin, reel ihracatı negatif yönde etkilediği 

sonucu elde edilmiştir. 

Gül ve Ekinci (2006), çalışmasında reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişki VAR modeli kullanarak 

1990:01 – 2006:08 dönemi için araştırmıştır. ADF birim kök testiyle seriler durağan hale getirildikten sonra 

seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığını saptamak üzere Johansen eş-bütünleşme testi 

uygulanmış ve sonuçta reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu 

görülmüştür. Daha sonra Granger Nedensellik Testi yapılarak ihracat ve ithalattan reel döviz kuruna doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. 

Barışık ve Demircioğlu (2006), 1980-2001 dönemine ilişkin Türkiye’de döviz kuru rejimi ile ihracat-ithalat 

ilişkisini eş-bütünleşme ve Granger nedensellik testleriyle araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, kurdan ithalata 

güçlü, ihracata nispeten güçlü ilişki bulunmuşken, ihracat ve ithalatın kura etkisinin zayıf olduğu tespit 

edilmiştir. 

Aktaş (2010), Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkileri 1989:1-2008:4 dönemini 

kapsayan üç aylık veriler kullanarak VAR analizi yardımıyla araştırmıştır. Öncelikle, ADF birim kök testiyle 

reel döviz kuru, ihracat ve ithalat değişkenlerinin birinci farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Ardından 

Johansen eş-bütünleşme testi uygulanarak, reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra yapılan varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizlerine göre, reel döviz 

kurundaki değişimlerin, ihracat ve ithalat üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Tapşın ve Karabulut (2013), çalışmalarında Türkiye’de 1980-2011 yılları için reel döviz kuru, ithalat ve ihracat 

arasındaki nedensellik ilişkisini Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen nedensellik analizi ile 

araştırmıştır. Sonuç olarak, ithalat değişkeninden ihracat değişkenine doğru ve reel döviz kuru endeksinden 

ithalat değişkenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmıştır. 

VERİ SETİ VE MODEL 

Çalışmada kullanılan veriler, 1997:01- 2015:06 dönemine ait aylık, reel döviz kuru endeksi  ve ihracat serileridir. 

Temel devresi 1995 yılı olan reel döviz kuru endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin resmi 

internet sitesindeki Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’den temin edilmiştir. Bir diğer seri olan ihracat 

mevsim ve takvim etkisinden arındırılarak milyon ABD doları olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in resmi 

internet sitesindeki dış ticaret istatistiklerinden elde edilmiştir. 

Zaman serileri kullanılarak yapılan çalışmalarda, veriler analiz edilirken öncelikle serilerin durağanlığı kontrol 

edilmelidir. Durağan olmayan seriler kullanılarak yapılan çalışmalar, eğer seriler arasında eş-bütünleşme yoksa 

sahte regresyon sorununa yol açmaktadır (Yaman, 2012). 

Ortalamasıyla varyansı zaman içinde değişmeyen ve iki dönem arasındaki ortak varyansı bu ortak varyansın 

hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olan olasılıklı bir süreç için 

durağandır denir (Gujarati, 2009: 713). 

Durağanlığın test edilmesi için değişik yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte, ekonometride birim kök analizi 

olarak bilinen yöntemle de belirlenebilmektedir. Serilerin durağan olup olmadıklarının test edilmesinde ‘Dickey 

ve Fuller’ (DF) (1979) tarafından geliştirilmiş ‘Genişletilmiş Dickey Fuller’ (ADF) (1981) testi kullanılabilir 

(Gujarati, 2009: 718–720). Birim kök testi aşağıdaki denklemlerin tahminini içermektedir: 

 

                            =  +   +  +                                   (1) 

 

                            =  +  trend+   +  +                   (2) 

 

ve (2) numaralı regresyon denklemlerindeki Y; durağanlık testine konu olan değişkeni, ∆ birinci derece fark 

operatörünü, ε ise hata terimlerini göstermektedir. 

ADF birim kök testi için kurulan iki hipotez  :  = 0  (Seri birim köke sahiptir) 

                                                             : < 0 (Seri birim köke sahip değildir). 
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Burada kurulan hipotezlerden  reddedilirse Y’nin durağan olduğuna ve birim köke sahip olmadığına karar 

verilir (Barışık ve Yayar, 2012: 10) 

Dickey-Fuller (DF) veya Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) testlerinin kullanımında,  serilerinin birim köke 

sahip olduğunu ifade eden sıfır hipotezi ( ) test edilir ve eşitlikte yer alan katsayı anlamlı bir şekilde negatif ise 

sıfır hipotezi ( ) reddedilir. Katsayının anlamlı bir şekilde sıfırdan küçük olup olmadığını test etmek için 

katsayıya ait “t” istatistiği kullanılır (Cantürk, 2009). 

Eş-bütünleşme Analizi ve Hata Düzeltme Modeli 

Eş-bütünleşme analizi, bütünleşme dereceleri aynı olan zaman serileri arasında uzun dönemli bir ilişki olup 

olmadığını test etmek için geliştirilmiştir (Enders, 2004: 335). Bu yöntem, seviye değerlerinde durağan olmayan, 

ancak aynı dereceden farkları alındığında durağan hale gelen serilerin, orijinal değerlerinin analizde 

kullanılmasına imkân vermektedir. Eş-bütünleşme yöntemi, fark alma yoluyla değişkenler arasında kısa ve uzun 

dönemli bilgilerin kaybolmaması açısından avantaj sağlayan bir yöntemdir (Dal, 2015). 

Zaman serisi değişkenlerine ilişkin eş-bütünleşme analizlerinde en çok kullanılan Engle–Granger (1987) ve 

Johansen–Juselius (1988) testleridir. Bu çalışmada döviz kuru ve ihracat arasındaki uzun dönemli ilişkiyi analiz 

edebilmek için Engle-Granger (1987) eş-bütünleşme analizi kullanılmıştır. 

Engle-Granger (1987) eş-bütünleşme analizi için ilk önce eşbütünleşik olduğu düşünülen seriler EKK yöntemi 

ile tahmin edilir. Bu regresyon sonucunda elde edilen hata terimlerinde birim kök varlığı birim kök testleri ile 

araştırılır. Denklemlerden elde edilen hata terimleri durağan veya I(0) ise bu takdirde değişkenlerin eşbütünleşik 

ve uzun dönemli bir ilişki içinde olduğu hipotezi reddedilememektedir (Sandalcılar, 2012). 

Hata Düzeltme Modeli 

Değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi var ise, bu değişkenler için hata düzeltme modeli kurulabilir. 

Hata düzeltme modelinin işlemesi için seriler ortak bütünlenen olmalıdır. Bu model yardımı ile serilerin uzun 

dönemde yol alırken karşılaştıkları şokların etkisinin geçici olup olmadığı ve şokların ne kadar zamanda ortadan 

kaldırılacağı incelenir (Yıldırtan, 2011: 248). Hata düzeltme modeli  ve  serileri arasındaki kısa ve uzun 

dönem ilişkilerini birleştiren bir modeldir. 

Hata düzeltme modeli aşağıdaki gibi tanımlanır:  

,   Ι (1)                                         

=α+β +  

  

Δ = + Δ + γ ( - α - β ) +                            (3) 

Burada,   -1 < γ < 0    

 γ: Hata düzeltme hızı katsayısıdır. Dışsal bir şokun  üzerinde meydana getirdiği dengesizlikler bir dönem 

sonra %100 (ɣ)’sı yok olur. Ve sistem 1/ ɣ dönem sonra tekrar dengeye gelir. 

: X’in Y üzerindeki kısa dönem etkisidir. 

Granger Nedensellik Testi 
Regresyon analizinde bir değişkenin diğer değişkenlerle bağımlılığı söz konusu olmasına rağmen, bu bağımlılık 

Y ile X’ler arasında mutlaka bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez ( Akın, 2002: 675). 

Granger (1969) nedenselliği “Y’nin öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında X’in geçmiş değerlerinin 

kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin Granger nedenidir” şeklinde tanımlamıştır. Bu ifadenin 

doğruluğu test edildikten sonra X değişkeni Y’nin Granger nedeni ise ilişki X→Y şeklinde gösterilir.  

Standart Granger Nedensellik Testi X ve Y’nin bütünleşme sıraları 1 ise aşağıdaki iki regresyon denkleminin 

tahminini gerektirmektedir: 

 

                                              (4) 

 

                                                  (5) 
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Bu modelde , , ,  = gecikme katsayıları, m, q, r, s= gecikme dönemleri, u, v =hata terimleri, Δ =fark 

alma operatörüdür. Tüm b ve d katsayılarının istatistiksel olarak sıfıra eşit olup olmadıkları F-testi yardımıyla 

bulunarak aşağıdaki hipotezler sınanır. 

 =  =  =  =… =  = 0  Bu hipotez kabul edilirse Y’den X’e nedensellik yoktur. Bu hipotez reddedilirse 

Y’den X’e bir nedensellik vardır. 
 =  =  =  =… =  = 0  Bu hipotez kabul edilirse X’den Y’ye nedensellik yoktur. Hipotez reddedilirse 

X, Y’nin Granger nedenidir. Her iki hipotez reddedilirse çift yönlü nedensellik vardır. İki hipotezden biri kabul 

diğeri reddedilirse tek yönlü nedensellik vardır. Her iki hipotez reddedilmezse X ve Y değişkenleri arasında bir 

nedensellik yoktur (Barışık ve Yayar, 2012). 

AMPİRİK BULGULAR 

Zaman serileriyle uygulamaya başlarken önce durağanlık analizi yapılmalıdır. Bu çalışmada durağanlık analizi 

yaygın olarak kullanılan Augmented Dickey-Fuller 1979 (ADF) birim kök testiyle yapılmıştır. Tablo 1 ve Tablo 

2’de döviz kuru ve ihracat serilerinin düzey ve birinci farklarına göre birim kök testi sonuçları sabit, hem trendli 

hem de sabit modelleriyle gösterilmiştir. Serilere ilişkin ADF test istatistikleri düzeyde mutlak değer olarak Mac-

Kinnon kritik değerlerinden küçük ve durağan değilken, serilerin birinci farkları alındığında yüksek ve %1,%5 

ve %10 anlamlılık düzeylerinde durağandır. 

Tablo 1. Reel Döviz Kuru ve İhracat Serileri ADF Birim Kök Testi (Düzey) 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Maksimum gecikme 12’dir ve uygun gecikme uzunluğu AIC ile seçilmiştir. 

Tablo 2. Reel Döviz Kuru ve İhracat Serileri ADF Birim Kök Testi (Birinci Farklar) 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

Maksimum gecikme 12’dir ve uygun gecikme uzunluğu AIC ile seçilmiştir. 

İhracat(İHR) ve döviz kuru(DK) arasında eşbütünleşme analizi Engle-Granger eş-bütünleşme testi ile yapılmış 

sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 

 

 Değişken ADF Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 

%1 %5 %10 

Sabit LREDK -2.1813 -3.4601 -2.8745 -2.5737 0.2138 

LİHR -1.1506 -3.4601 -2.8745 -2.5737 0.6956 

Trend ve 

Sabit 

LREDK -3.1720 -4.0005 -3.4304 -3.1388 0.0928 

LİHR -0.9297 -4.0003 -3.4303 -3.1387 0.9497 

 Değişken ADF Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler Prob. 

%1 %5 %10 

Sabit D(LREDK) -6.3557 -3.4616 -2.8751 -2.5741 0.0000 

D(LİHR) -12.9825 -3.4601 -2.8745 -2.5737 0.0000 

Trend ve 

Sabit 

D(LREDK) -6.3724 -4.0025 -3.4314 -3.1394 0.0000 

D(LİHR) -13.0203 -4.0005 -3.4304 -3.1388 0.0000 
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Tablo 3. Engle- Granger Eş-bütünleşme Analiz Sonuçları 

Değişken Katsayılar t-istatistiği p-değeri 

C -17.79017 -23.63711 0.0000 

LREDK 4.007778 25.97146 0.0000 
 

R-squared 0.754057 
 

F-istatistiği  

674.5165 
 

Prob(F-istatistik) 0.000000 
 

 

LİHR= + LREDK +                             

= 0 

 : ≠ 0 

LREDK değişkeni için p-değeri: 0.0000 < 0.05 olduğundan;  %5 anlamlılık düzeyinde reddedilebilir. Döviz 

kurundaki %1’lik artış ihracatı % 4 arttırır. 

R-squared modelin açıklama gücünü gösterir ve 1’e ne kadar yakınsa modelin açıklama gücü o kadar yüksektir. 

Tablo 3’teki sonuca göre ihracattaki toplam değişimin %75’i reel döviz kuru tarafından açıklanmaktadır. 

Hata terimlerinin düzey değerlerinde durağanlığının araştırılması: 

Tablo 4. Hata Terimlerine Dayalı Granger Eş-bütünleşme Sonuçları 

Değişken t-istatistiği p-değeri 

RESİD(01) 

(Artıklar) 

 

-3.979885 

 

0.0001 

 

Tablo 4’te regresyon eşitliği artıklarının, yani hata terimlerinin, düzey değerlerinde durağanlığının sonuçları 

verilmiştir. Artıklar %5 anlamlılık düzeyinde durağandır. Dolayısıyla artıklar durağan ve α-p bütünleşme sırası 

sıfırdır. Bu durum reel döviz kuru ile ihracat arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Reel 

döviz kuru, ihracat üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir değişkendir. 

Engle-Granger hata düzeltme modeli için tahmin sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo5. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayı t-istatistiği p-değeri 

C  

0.007586 
 

 

1.985267 

 

0.0484 

D(LREDK)  

0.096300 

 

0.813845 

 

0.4166 

RESİD01(-1)  

-0.027059 

 

-2.365561 

 

0.0189 
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Engle-Granger hata düzeltme modeli için tahmin sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Reel döviz kuru değişkeni 

için p-değeri 0.4166 olduğundan %5 anlamlılık düzeyinde reddedilememektedir. Reel döviz kuru ile ihracat 

arasında kısa dönemli ilişki bulunmamaktadır. 

Hata düzeltme hızı katsayısına bakıldığında dışsal bir şokun ihracatta oluşturduğu dengesizliklerin % 2.7’si 1 ay 

sonra, tamamı ise 1/ 0.027059   37 ay sonra kaybolur ve sistem yeniden dengeye gelir.  

İhracat ve faiz arasındaki Granger nedensellik ilişkisinin sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Maksimum 

gecikme 12 olmak üzere uygun gecikme yapısı AIC (Akaike info criterion)’ne göre belirlenmiştir. Uygun 

gecikme AIC’e göre 2 bulunmuştur. 

 

Tablo 6. LREDK ve LİHR Arasında Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 Hipotezi F istatistiği P-değeri (olasılık) Lag 

REDK Granger nedeni 

değildir İHR 

0.42345 0.6553 
 

2 

İHR Granger nedeni 

değildir REDK 

0.21813 
 

0.8042 2 

 :Reel döviz kuru ihracatın Granger nedeni değildir. 

: İhracat reel döviz kurunun Granger nedeni değildir. 

Reel döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişkinin yönünü anlayabilmek için eş-bütünleşme testinin ardından 

Granger nedensellik testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu bulgular sonucunda  %5 

anlamlılık düzeyinde ve  reddedilememiştir. Diğer bir ifadeyle, hem reel döviz kurundan ihracata hem de 

ihracattan döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, 1997:01 – 2015:06 dönemini kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir veri seti kullanılarak reel 

döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişki Granger nedensellik testi kullanılarak araştırılmıştır. Ampirik bulgular 

sonucunda; hem reel döviz kurundan ihracata hem de ihracattan reel döviz kuruna doğru bir nedensellik 

bulunamamıştır. Kısa dönemli ilişkinin olmaması ve seriler arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin 

bulunmaması çalışmanın etkinliğini göstermektedir. Bu bulgular literatürde Türkiye ekonomisinin farklı 

dönemleri için yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla uyumluluk göstermektedir. 

Kur politikasının etkinliğinin azalması ve dış ticaret dengesi üzerinde olumlu etki amacıyla olsa bile uygulanan 

zayıf kur politikası, kur hareketleriyle dış ticaretteki karlılığın bir bölümünün ya da tümünün emilmesine neden 

olur. Dolayısıyla, reel döviz kuru, ihracatı etkilemede bir politika aracı olarak kullanılmamalıdır. Rasyonel bir 

kur politikası ancak dış ticaret dengesine olumlu bir etki yapabilir. Rasyonel kur politikasıyla kastedilen, iç 

pazara dönük sanayiyi korumak, serbest piyasa mekanizması çerçevesinde ihracatı teşvik etmek ve kaynaklardan 

en verimli şekilde yararlanmaya olanak sağlamaktır. 
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ÖZET 

Yatırımcılar yatırım yapma karar alıyorken, bazı dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu dış faktörlerden 

etkilenerek rasyonel ve irrasyonel kararlar alınabilinir. Bu makalede; yatırımcı davranışları incelenmiştir. Neo- 

klasik ekonomistler, yatırımcıların karar alma sırasında tamamen rasyonel davrandığı varsayımını ileri 

sürmektedir. Neo-klasik ekonomistlerden ayrılan öteki ekonomistler ise; yatırımcıların yatırım kararı alma 

sırasında duygusal ve bilişsel faktörlerden etkilenerek irrasyonel davrandığı varsayımını ileri sürmektedir. 

Yatırımcı kararlarının ölçülebilmesi için Mersin ili Yapı ve Kredi Bankası müşterilerine anket çalışması 

uygulanmıştır. 130 adet örneklem seçilmiştir. Anket çalışması sonuçlarına göre, yatırımcılar yatırım kararı 

esnasında irrasyonel davranabileceği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, anova test yardımı ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal finans, yatırımcı kararları. 

 

INFLUENCING ON THE FACTORS OF INVESTORS’ DECISIONS: IMPLEMENTED IN 

MERSİN  

 

ABSTRACT 

Investors were influenced the some exogenous factors which are divided into half like a both rational and an irrational while 

the investors are taking an investment decision. Investors’ behaviors have been investigated in this article. Neo classical 

economics argue that the investors take some investment decisions according to rational factors. On the contrary side the 

researchs argue that the investors take some investment decisions according to irrational factors like a emotional and 

cognitive. A questionnaire study have been implemented to measure the investors’ decisions. A paradigm have been choosed 

from Yapı ve Kredi Bank’s clients. 130 paradigm have been chosen. According to a questionnaire study’s results, investors 

influence on the irrational factors during the decisions. The results have been obtained through anova test.  

Key Words: Behavioral finance, investors’ decisions. 

 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde sermaye piyasalarının temel işlevi ülkeler özelinde sabittir. Sermaye piyasaları; ekonomide fon 

fazlası olanlar ile fon açığı olanlar arasında etkinlik sağlayarak fon açığı ve fon fazlası dağılımını 

dengelemektedir. Sermaye piyasaları ve sermaye piyasalarının getirdiği küresel kurallar ülkelerin içerisinde 

bulundukları sermaye birikimi risk sorunlarının minimize edilmesine olanak tanımaktadır. Bundan ötürü; 

sermaye piyasaları mikro düzeydeki hane halkından makro düzeydeki işletmeye kadar herkesin ekonomik 

etkinliliği için ortak bir paydadır  (Barberis ve Thaler, 2003:1053-1128). 

Ekonomide ve serbest piyasalar düzeyinde; fiyatların, elde edilebilen ve edilebilecek tüm bilgileri tam ve doğru 

bir şekilde yansıttığı piyasalar etkin piyasalar olarak doktrinde tanımlanmaktadır. Piyasanın etkin olduğu 

koşullarda bilginin de homojen olarak yatırımcılar arasında dağıldığını varsaydığımızda bilgisi olmayan 

yatırımcının bilgi düzeyi yüksek ve bilinçli yatırımcıdan daha kötü karar veremeyeceği kaçınılmaz bir gerçektir. 

Neo klasik ekonomistlerin görüşlerine göre; yatırımcılar aldığı veya alacağı kararları rasyonel eğilimler 

çerçevesinde alacaklar ve fiyatlar genel düzeyi her koşulda yatırımcının alacağı sabit ve değişmeyen kararları 

altında denge düzeyinde kalacaktır (Andrei, 2000).  
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Neo klasik ekonomistler, yatırımcıların her koşulda ne olursa olsun rasyonel kararlar almaları gerekliliği 

üzerinde dururken, karşıt bir grup bu görüşün aksini savunmuştur. Karşıt görüşe sahip bu grup; çeyrek asır 

boyunca yapmış oldukları gözlemler ve analizler sonucunda çeşitli bulgulara ulaşmışlardır. Bu bulgular; 

yatırımcıların karar alma esnasında her zaman rasyonel davranamadığı ve bazı durumlarda bilişsel ve duygusal 

dış faktörlerin karar alma süreçlerini etkiledikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda fiyatlar genel düzeyinin sabit 

ve dengede kalacağını savunan neo klasik ekonomistlerin aksine karşıt görüşteki grup hisse senedi getirilerinde 

belirli dönemlerde ortalamadan sapmalar gözlemlemişlerdir. Bu tip anomalilikler yatırımcıların aldığı kararlar 

esnasında yaşanmaktadır (Andrei, 2000). 

Davranışsal finansı savunan araştırmacılar, etkin piyasalar hipotezinin doğruluğuna ve genel geçer olmasına 

karşı çıkmışlardır. Davranışsal finans, psikolojiyi kendisine temel almıştır. Psikoloji faktörünü temel alan 

davranışsal finans kuramı, hisse senedi piyasalarında yatırımcıların irrasyonel kararlar alabildiklerini ve aynı 

hataları defalarca tekrarlayabileceklerini ileri sürmüştür. Davranışsal finans kısaca; bireylerin psikolojik ve 

duygusal etkenlere göre aldığı kararların hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilediğini açıklamaktadır (Shiller, 

2003:83-104). 

1979 yılında davranışsal finans kavramını akademik literatüre ilk katan psikoloji profesörü Kahneman’dır. 

Kahneman, ileri sürdüğü bu savları ile sadece psikoloji alanında değil aynı zamanda da finans alanında da çığır 

açarak finans alanının algısının değişmesine sebep olmuştur. Kahneman yapmış olduğu bir deneyde; 152 kişilik 

bir gruba 600 örnek hasta hakkında seçmeleri için iki seçenek vermiştir. Birinci seçenek; hastaların tümüne X 

ilacı verilirse 200 kişi kesinlikle kurtulacaktır. İkinci seçenek ise; Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle hepsi 

kurtulacak ama üçte bir ihtimalle hepsi ölecektir. Bu deney sonucunda deneklerin %72’si X ilacını tercih 

etmişlerdir. Bu deneyi takiben öteki deneyde ise; birinci seçenek, hastaların tümüne X ilacı verilirse hastalardan 

400 kişi kesinlikle ölecek. İkinci seçenek, Y ilacı verilirse üçte bir ihtimalle kimse ölmeyecektir. Deneklerin 

sadece %22’si X ilacını seçmiştir. Bu deneyin sonucunda insanların karar mekanizmalarında kesinlikle rasyonel 

olarak düşünmediği ve kesin kayıp ya da kesin kazanç etmenlerinin insanların karar algılarını değiştirdiğini 

ortaya koymuştur (Bayar,2000:145-146). Bu deneyiyle de Kahneman, davranışsal finansın geçerli olduğunu ve 

etkin piyasalar hipotezinin her daim işlevsel olmadığını kanıtlamıştır. 

Bu makalede ise; çalışmanın temel amacı bireysel yatırımcıların risk algısı ve karar verme eğilimlerinin Mersin 

iline özgü olarak değişkenlik gösterip göstermediği incelenmiştir. Literatür araştırması sonucunda, Mersin ili 

özelinde bireysel yatırımcıların karar alma eğilimlerinin incelenmediği gözlemlenmiştir. Mersin ili özelinde 

bireysel yatırımcıların bilişsel ve duygusal faktörlerden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi açısından önem 

arz etmektedir. Çalışmada anova testi uygulanmıştır. Anova testi yardımıyla bireysel yatırımcıların demografik 

ve kişisel özelliklerinin karar alma davranışlarını etkileyip etkilemediği bu çalışma ile belirlenmiştir.  

2. YATIRIMLARDA BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİNİN KAYNAKLARI 

Borsa İstanbul 30 veya Borsa İstanbul 100 endekslerinde halka arz edilmiş olan anonim şirketlerinin hisse senedi 

lot değerleri gün içerisinde açılış seansından kapanış seansına kadar değişiklik gösterebilmektedir. İşlem saatleri 

içerisinde yatırımcılar çeşitli haber kaynaklarından elde etmiş oldukları bilgileri göz önünde bulundurarak hisse 

senedi alım satım işlemi gerçekleştirmektedirler. Piyasa içerisinde yayınlanan her haberin bilgi değeri 

yatırımcılar tarafından kabul edilebilir niteliktedir. Oysaki, gelen bilgilerin doğruluk payının olabileceği gibi 

yanlışlık payının da olma ihtimali bir o kadar yüksektir. Piyasadaki bazı bilgilerin spekülatif amaçla 

sızdırılabileceği bir gerçektir. Yani gün içerisinde yatırımcı alım satım kararlarını alırken doğruluğu tespit 

edilmemiş olan spekülatif amaçlı bilgilerin de olma ihtimalini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Alım ve 

satım sırasında yatırımcılar büyük bir zararla karşılaşabilecekleri gibi büyük bir kar marjı ile de karşılaşabilirler. 

Piyasa içerisinde spekülatörlerden kaynaklı oluşabilecek risklerden ötürü, yatırımcılar sağlıklı ve zamanında 

karar alabilmek için gelen bilginin doğru ve zamanında yatırımcıya ulaşması gerekmektedir.  

Yatırımcılar genellikle gün içerisinde fiyatı düşen hisselerini satın alma eğiliminde bulunurken, fiyatı yükselen 

firmaların hisselerini ise satma eğilimindedirler. Bu işlemleri yatırımcılar bilgi kaynakları aracılığıyla yaparlar. 

Yatırımcılar gelen bilgilerin ışığında yapmış olduğu işlemler sonucunda ilgili hisselerin fiyatlarının ne olacağını 

aslında belirlerler. Her gelen yeni bilgi mutlaka fiyatlar genel düzeyinin seyrini etkilemektedir. Bu sebeple; 

yatırımcılar gelen bilgileri kendi doğruluk süzgeçlerinden geçirip ilgili bilgiyi kullanıp kullanmaması konusunda 

karar almalıdır. Her gelen bilgiyi değerlendirmeye çalışan yatırımcı kar edebileceği gibi zarar da edebilmektedir 

(Kıyılar,1997:41). 

Piyasa içerisinde sistematik ve sistematik olmayan bilgiler bulunmaktadır. Sistematik bilgi; piyasanın 

performans bilgilerini yansıtır. Başka bir ifadeyle; ekonomik göstergeler, piyasa payı, piyasa koşulları, endeks, 

firmanın piyasa değeri, hisse senedi kapanış fiyatı, blok satışlar, işlem adedi gibi bilgiler sistematik bilgi olarak 

adlandırılmaktadır. Sistematik olmayan bilgi ise; işletmelerin durum ve gelişmeleri ile ilgili bilgiler, bu grupta 

ele alınmaktadır. Hisse senedi fiyatını önemli bir ölçüde etkileyebilecek; firma devir kararları, ortaklık kararları, 

temettü ödeme kararları, sermaye yapısındaki değişiklikler gibi değişkenleri sistematik olmayan bilgi 
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kapsamında değerlendirilir. Hisse senetlerindeki fiyatların menfaat sahipleri tarafından istenilen düzeye 

gelebilmesi için yatırımcı kararlarını etkileyecek bilgileri piyasaya yayarlar, manipülasyon yaparak fiyatların 

oynamasına sebep olurlar ve yatırımcı burada yanlış yönlendirilmiş olur (Kutukız,1997:126-138). 

Yatırımcıların sadece gelen bilgilere göre hareket ettiğini ve gelen bilgiler ışığında yatırım kararlarını aldıklarını 

Eugene F. Fama 1970 yılındaki çalışması ile sistematik ve sistematik olmayan bilgilerle birlikte hisse senedi 

fiyatlarındaki değişim arasında bir korelasyon olup olmadığını incelemiştir. İncelemeler sonucunda hisse senedi 

fiyatlarını etkileyen bilgileri üç şekilde kategorize etmiştir. Bunlar; 

 Hisse senedi geçmiş yılların fiyatları ve performans bilgileri. 

 İşletme içi ve borsa piyasası içerisindeki mevcut olan tüm bilgiler. 

 Sistematik ve sistematik olmayan halka açık tüm bilgiler (Fama, 1970:383-417). 

 

Fama’nın önderliğinde neo klasik ekonomistler, etkin piyasalar hipotezinin varlığını savunmuşlar ve beklenen 

fayda teorisinin etkinliliği kabul etmişlerdir. Beklenen fayda teorisine göre; yatırımcılar karar alma süreçleri 

esnasında riskten kaçınan, gelen bilgileri doğru kullanan ve her zaman rasyonel karar veren bir görüntü 

sergilemektedir. Yatırımcılar halka açık olan sistematik ve sistematik tüm bilgileri kullanır ve beklenen fayda 

teorisine göre hareket ederler. Kahneman ve Tversky ise; yatırımcıların belirsizlik yani bilginin olmadığı 

durumlarda nasıl karar verdiklerini gözlemlemişlerdir. Belirsizlik altında verilen yatırım kararları beklenen fayda 

teorisi ile paralellik göstermemektedir. Beklenti teorisine göre; insanların sabit olmayan, bazı referanslar 

seviyesinden farklılık gösteren bir sonuca daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. İnsanlar, duygusal değişimlere 

daha duyarlı ve aynı zamanda gerçek hayatta karar alma problemleri karmaşık olduğundan dolayı, davranış 

açısından beklenen fayda teorisinden beklenti teorisinin daha zengin olduğunu iddia etmiştir (Barak, 2008:50-

76). 

  

3. HİSSE SENEDİ PİYASASINDA BİREYSEL YATIRIMCILARIN KARARLARI 

 

Yatırımcılar kendi aralarında ikiye ayılır. Piyasada, kurumsal yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar bulunmaktadır. 

Bireysel yatırımcılar, bu makalede ele alınmıştır. Bu sebeple bireysel yatırımcıların davranış özellikleri ve karar 

alma süreçleri incelenmiştir.  

 

Bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılara göre daha küçük ölçekli yatırımlar yapmakta,  genellikle kendi nam 

ve hesaplarına hizmet etmektedirler. Bireysel yatırımcılar, alım satım işlemlerine merak ederek başlarlar ve 

böylece yatırım yapma eğilimi gösterirler. Yatırım araçları ile ilgili herhangi bir profesyonel bilgileri ve 

destekleri bulunmamaktadır. Kendi fonlarını ve hisse senetlerini kendileri yönlendirmeye ve yönetmeye 

çalışırlar. Bireysel yatırımcılar sermaye piyasalarında küçük bir ölçeğe sahip olsalar da bireysel yatırımcılar 

sermaye piyasalarının en temel direği konumundadır. Bireysel yatırımcıların gün içerisinde yapmış oldukları 

alım satım kararları piyasaya bir canlılık kazandırmakta ve bu hareketlilik fiyatlara yansımaktadır. Fiyatların 

hareketliliği de büyük ölçekli yatırım yapan kişilerin veya şirketlerin alım satım yapmasına olanak tanımaktadır. 

Bireysel yatırımcılar piyasa verimliliğini arttırır ve piyasaya canlılık kazandırırlar. Dinamik bir piyasanın 

oluşmasına sebep olurlar. Bireysel yatırımcıların yatırım kararları kurumsal yatırımcıların kararlarından 

tamamen farklıdır. Çünkü; kurumsal yatırımcılar gibi bireysel yatırımcılar profesyonel bilgiler dahilin de kararlar 

alamamaktadırlar. Bireysel yatırımcılar karar alma esnasında bilişsel ve duygusal faktörlerden daha fazla 

etkilenme eğilimindedirler.  

 

Bireysel yatırımcılar da ikiye ayrılmaktadır. Borsadaki hisse senedi lot fiyatlarını yükseltmek isteyen bir grup ve 

borsadaki fiyatlar düzeyinin düşeceğini tahmin edip satım işlemine yönelen bir grup bulunmaktadır. Bunlar 

piyasada psikolojik eğilimlerine göre ayı ya da boğa yatırımcıları olarak adlandırılmaktadırlar. Ayı ve boğa 

yatırımcılarının piyasadaki verdiği kararlara göre, verdikleri kararların çatışma durumunda piyasadaki hisse 

fiyatlarının yükselmesine veya düşmesine sebep olurlar (Demir ve Terzioğlu,2014:47-54). 

 

3.1. Bireysel Yatırımcıların Demografik Özellikleri 

 

Bireysel yatırımcıların vermiş olduğu kararlar bireylerin demografik özelliklerine göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Yatırımcıların kararları evli ve bekar olmalarına göre, yaş gruplarına göre değişebilmektedir. 

Yatırımcıların yaş gruplarına bakarak aldığı veya ileriki vadelerde alacağı kararları değerlendirebilmek 

mümkündür. İnsanların yatırım kararları yaş gruplarına göre dört ayrı evrede incelenmektedir. Bu evreler; 

 Biriktirme evresi. 

 Servetini sağlama alma evresi. 

 Harcama evresi. 

 Ödül evresi. 
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Biriktirme evresinde; insanların genellikle gençlik çağını kapsamaktadır. Bireylerin yaşam mücadelesi içerisinde 

çeşitli temel ve özel ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar; eğitim, sağlık, temel ihtiyaçları elde edebilme, 

araba, ev olarak sınıflandırabiliriz. Genç yaştaki yatırımcılar daha yüksek riskli ama daha çok getiri sağlayan 

yatırım araçlarına yönlenerek birikim elde etme eğilimindedirler. 

Harcama evresinde; bireyler yaşam içerisinde bu evrede kendilerini bağımsız olarak hissederler. Emekliliğe hak 

kazanmış ya da servetini garanti altına almış bireylerde bu evre kendisini daha güçlü şekilde hissettirmektedir. 

Yatırım yaptıkları araçlar yüksek riskliden düşük riskli yatırımlara doğru yönelir. Çünkü; bu kişilerin yaşam 

ömrü azalmıştır ve hayatta belirli gelir elde etmişlerdir. Başka bir deyişle, doyum noktasına ulaşan kesimdir. 

Enflasyonun yıpratıcı etkisinden uzak yatırımları birey bu evrede tercih etmektedir.  

Servetini sağlama alma evresinde; bireyler yaşamı boyunca elde etmiş oldukları kariyerlerinin son aşamalarına 

geldiklerinde, yapmış oldukları yatırım araçlarının büyüme döneminde olduğu evredir. Yatırımcılar kariyer 

yolunun sonuna gelmelerine rağmen; hala yüksek riskli yatırım araçlarını tercih etme eğilimindedirler fakat, 

yatırım araçlarını çeşitlendirerek riski minimize etme opsiyonunu da ağırlıklı şekilde kullanma eğilimindedirler. 

Son evre olan ödül evresinde ise; bireyler zamanında yapmış oldukları yatırımları koruma mücadelesi içerisine 

girmeye başlarlar. Zamanında elde ettikleri gelirlerin kendileri için yeterli olduğuna inanırlar. Genellikle son 

evre içerisindeki bireyler gelecek nesillerine birikimlerini bırakma ve nesillerinin eğitim ve sağlık masraflarını 

karşılama eğilimi içerisindedirler (Karan,2001:693-697). 

3.2. Bireysel Yatırımcıların Kişilik Özellikleri 

İnsanların birbirinden bağımsız karar alma süreçlerini derinden etkileyen farklı kişilik özellikleri mevcuttur. Bu 

kişilik özelliklerini ortaya koyan ise psikografilerdir. Bu psikografiler yardımıyla insanlar kişilik özelliklerine ve 

ihtiyaçlarına göre sınıflandırılabilirler. Yatırımcı kişilikleri, güven düzeyi ve eylem düzeyi olmak üzere iki farklı 

şekilde sınıflandırılır.  

Yatırımcıların karar alma performanslarını etkileyen kişilik özellikleri iki ayrı boyutta incelenmiştir. Kişilerin 

birinci boyutuna göre iki ayrım yapılmaktadır. Birincisi, bireylerin dikkatli ve akılcı hareket ettiklerini 

gösteriyorken ikincisi, bireylerin daha duygusal hareket ettiklerini göstermektedir. Bu kişilik skalasının ikinci 

boyutunda ise, güvenli kişilik özelliklerinden endişeli kişilik özellikleri belirtilmiştir. Yukarıdaki kişilik skalası 

yatırımcıların karar alma süreçlerine doğrudan etki ettiğini göstermektedir. Güvenli, endişeli, duygusal ve 

dikkatli kişilik özelliklerinin yanında bireylerin bireyci, serüvenci, muhafazakar ve şöhretli kişilik özellikleri de 

yatırım kararlarında etkili bir rol oynamaktadır.  

Bireyci kişilik yapısına sahip bireyler, hayatlarının tüm evrelerinde kararlarını kendileri bağımsız verme 

özelliğine sahiptir. Genellikle; dikkatli, analitik düşünme yetisine sahip karakterlerdir. Özellik olarak; ne 

istediklerini bilen, doğru zamanda doğru kararlar verebilen ve aynı zamanda da riskten kaçınan bir karakteristik 

özelliktir. 

Muhafazakar kişilik yapısına sahip bireyler, varlıklarını genelde koruma altına almaya çalışan, genellikle riskten 

kaçınan ve getirinin kısa vadede olacağına inanan karakteristik özelliktir. Bu özellikteki bireyler, genellikle yaşlı 

ve emekli kesimi içerisine kapsamaktadır. Heyecan unsurundan olabildiğince kaçınmaktadırlar ve genellikle 

devlet tahvili ve hazine bonosu gibi devletin ihraç ettiği kıymetli evrakları almaya yönelirler. 

Orta yönlü kişilik yapısına sahip bireyler, genellikle dengeli bir kişiliğe sahiptirler. Her boyut grubun 

karakteristik özelliklerinin bir kısmını bünyesinde barındırabilen ve her karakter özelliğin görülebileceği dengeli 

bir kişilik yapısıdır. 

Serüvenci kişilik yapısına sahip bireyler, kendilerine aşırı güvenen, bir iddia uğruna tüm servetini ortaya 

koyabilen, aynı zamanda da duygusal kişilik özelliğine sahip yatırımcıdır. Yatırım danışmanlarından bağımsız 

karar vermeyi ve kendi portföy yatırımlarını yönlendirmeyi ve yönetmeyi severler. 

Şöhretli kişilik yapısı ise; oluşumun veya eylemin dışında kalmaktan hoşlanmayan, daima son bilgileri dikkatli 

bir şekilde takip eden özelliklerine sahip yatırımcılardır. İlgili yatırımcılar, yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak 

belirli bir bilgi donanımına sahip değillerdir. Genellikle trendi yüksek yatırım araçlarını ve hisse senetlerini takip 

ederler ve yatırım tercihlerini bu yönde kullanırlar (Karan,2001:690-693). 

3.3. Bireysel Yatırımcılar ve Risk Algıları 

Risk, gelecekte ortaya çıkması beklenmeyen olayların ortaya çıkabilme olasılığı olarak tanımlanabilir. Finansal 

yatırımlar açısından riskin tanımı ise; beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma oranıdır (Korkmaz ve 

Ceylan,2007:472). Bireysel yatırımcılar açısından risk kavramı ise; ana paranın kaybedilmesi veya erimesi 

durumudur. Bireysel yatırımcılar tek yönlü olarak riski görseler bile risk kavramları çok çeşitlidir. Kurumsal 

yatırımcılar farklı değişkenleri bir arada değerlendirerek riski minimize etmeye çalışmaktadırlar. Kurumsal 
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yatırımcıların risk algısı ise; döviz kuru riski, faiz oranı riski, enflasyon riski, likidite açığı riski, kredi riski gibi 

risklerin birleşiminden oluşur. 

Her bireysel yatırımcının risk karşısındaki davranışları değişkenlik gösterir. Genellikle bireysel yatırımcılar; 

riskten kaçınanlar, riske karşı kayıtsız kalanlar ve riski sevenler olarak üç farklı şekilde kategorize 

edilmektedirler. Riske karşı kayıtsız kalan yatırımcıların fayda eğrileri doğrusaldır. Riskten kaçınan 

yatırımcıların fayda eğrileri ise; fayda her geçen gün azaldığı için içbükey şekildedir. Riski seven yatırımcıların 

fayda eğrisi; fayda her geçen gün arttığından dolayı dışbükey şeklindedir (Eker ve Anbar,2009:129-146). 

Bireysel yatırımcılar genellikle riskten kaçınma eğilimi gösterirler ve belirsizlik durumlarında yatırım yapmaya 

fazla sıcak bakmazlar. Bireysel yatırımcılar, yatırım yapmış oldukları bir hisse senedinden zarar etmişse gelecek 

yıllarda bir daha o hisse senedine yatırım yapmak istememektedirler. Bireysel yatırımcılar genellikle popüler 

olan hisse senetlerinin alımını gerçekleştirerek kendi kişisel risklerini azalttıkları algısındadırlar. Bireysel 

yatırımcılar ilgili hisse senetlerinin gerçek performansları ile potansiyel performanslarını birbirine karıştırma 

eğilimindedirler. Geçmiş yıllarda çok iyi performans gösteren ve kar eden hisse senedinin gelecek yıllarda da 

aynı performansı göstereceğini düşünerek yanılgıya düşmektedirler (Barak,2008:36). 

Bireysel yatırımcıların risk algılarını etkileyen bilişsel ve duygusal bazı önyargıları bulunmaktadır. Davranışsal 

finans teorisi içerisinde belirlenen bilişsel ve duygusal noksanlıklara dayalı önyargıların bireysel yatırımcıyı 

nasıl ve ne derece etkilediği aşağıda anlatılmıştır. 

5. Literatür Taraması 

1971 yılında Tversky ve Kahneman tarafından beklenen değer modelini kabul eden geleneksel finans teorisinin 

yatırımcı kararlarında her zaman etkin olmadığını ileri sürerek davranışsal finans teorisini beklenti modeliyle 

birlikte ilk açıklayan araştırmacılar olmuştur. 1971 yılından sonra da davranışsal finans teorisi literatürdeki 

yerini almıştır. 1971 yılından günümüze kadar ilgili alanda yapılmış çeşitli anket çalışmaları ve yatırımcı 

kararlarını etkileyen anomalilikleri ölçen ampirik çalışmalar yapılmıştır. Bu makalede ise; bireysel yatırımcıların 

üzerinde dışsal faktörlerin yani  bilişsel ve de duygusal faktörlerin etkili olup olmadığı araştırılmıştır.  

Tversky ve  Kahneman (1971), yapmış olduğu çalışmasında, kendisine popülasyon içerisinden rastgele 

insanların oluşturduğu bir örneklem seçmiştir. Bu örneklem, alınmış olduğu popülasyonun tüm temel 

karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışma sonucunda küçük sayıdaki bireylerin kurallara olan 

inancının aynı olmadığı ve herkesin aynı şekilde kurallara bağlı olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tversky ve Kahneman (1974), yapmış olduğu çalışmasında, insanların çeşitli hevristiklerin ve önyargılarının 

etkisi altında olduğunu belirtmiştir. Bu makalede üç farklı hevristikin karar alma sürecinde belirsizlik yaşayan 

bireyler üzerinde etkili olduğu söylenmiştir. Bu hevristikler, ekonomik kararlarda genellikle kişiler üzerinde 

yanıltıcı etkiye sahiptir. Bu önyargıların ve hevristiklerin belirsizlik durumunda kişilerin yargılama becerilerini 

geliştirmekte olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Reinganum ve Shapiro (1987),  Ocak ayı anomalisini ortaya çıkartan çalışma yapmışlardır. Sermaye 

kazançlarının vergilendirilmesi esnasında esnaf olmanın verdiği olumsuzlukların Nisan ayına göre Ocak ayı 

anomalisinin etkilediğini ortaya çıkartmıştır. 

Angrawal ve Tandon (1994), 18 değişik ülkede ocak ayı anomalisinin varlığının olup olmadığı incelemişlerdir. 

İlgili 18 ülkenin hisse senedi piyasalarının beş sezon desenleri incelenmiştir. 14 farklı ülkede de ocak ayı 

anomalisinin varlığı diğer aylara göre tatil öncesi ve tatil sonrasına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Doğukanlı ve Önal (2000), yaptığı çalışmada, Adana yatırımcılarının profilleri değerlendirildiğinde 

çoğunluğunun erkek olduğu, 21-40 yaş grubuna girdiği, lise ve üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. 208 

Yatırımcıların büyük çoğunluğu sermaye kazancını ön planda tutarak hisse senedine 3 yıldan daha uzun süredir 

yatırım yapmakta ve yatırım kararlarında siyasi istikrar ile teknik analizin önemli olduğu görülmektedir. 

Yatırımcılar her ne kadar hisse senedi sermaye kazancını temettü gelirine yeğleseler de, temettü geliri de elde 

etmişlerdir ve temettülerini daha çok hisse senedi biçiminde almışlardır. Temettü gelirlerinin alınması konusunda 

ise daha çok aracı kurumlardan yararlanmışlardır. Firmaların uzun süreli fon kullanımlarına olanak sağlayan 

hisse senetlerinin yatırımcılar tarafından da uzun süreli yatırım aracı olarak algılanması gerekmektedir. Oysa ki 

yatırımcıların büyük çoğunluğu (%64'ü) hisse senetlerini 2 aydan daha kısa süre ellerinde tutmaktadırlar. Meslek 

grupları, eğitim düzeyleri ve cinsiyet ayrımı göz önünde tutulduğunda hisse senedini elde tutma sürelerinde 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin ilkokul mezunları diğerlerine kıyasla hisse senedini daha kısa süre 

ellerinde tutma eğiliminde olduğu gözlenirken kadın yatırımcılar hisse senedini erkeklere kıyasla daha uzun süre 

ellerinde tutmaktadırlar. Yatırımcılar büyük ölçüde düzenli olarak bir aracı kurumla çalıştıklarını, söz konusu 

aracı kurumlar tarafından sık sık yönlendirildiklerini ve aracı kurumların komisyon oranlarını da yüksek 

bulduklarını bildirmişlerdir. 
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Baker ve Nofsinger (2002), çalışmasında bilişsel ve duygusal hataların neler olduğunu ortaya çıkartmış ve 

yatırımcı davranışlarını iki ayrı grupta incelemiştir. Bunlar; zayıf ve grup hatalardır. Yatırımcıların yatırımlarını 

psikolojik faktörlerden etkilenerek yatırımcı hatalarının nasıl oluştuğundan bahsetmiştir. 

Şenkesen (2009), çalışmasında finansal karar alma ve fiyatlandırma stratejisi sürecinde rol alan yatırımcı 

duyarlılığının Türk tahvil verimi üzerindeki etkisi konu alınmıştır. Makroekonomik parametrelerden öte uluslar 

arası likidite faktörleri ile yatırımcı duyarlılığının tahvil verimliliği üzerinde etkisi olduğu anlaşılmıştır. 

Otluoğlu (2009), çalışmasında BİST 30’un Ocak 2001 ile Haziran 2009 tarihleri arasını kapsayan 2119 günlük 

endeks kapanış değerleri ile şirketlerin toplam değer bazlı işlem hacmini ele almıştır ve incelemiştir. Fiyatlardaki 

volatilitenin yatırımcıların aşırı güven eğiliminden dolayı kaynaklandığını gözlemlemiştir. 

Aydın (2010), çalışmasında mali piyasalardaki davranışları gözlemlemiştir. Faiz oranları, hisse senedi değerleri 

ve hisse senedi fiyatlarının birbirine olan etkisi ile piyasadaki hareketler incelenmiştir. Sonuç olarak; hisse senedi 

fiyatlarında meydana gelen volatilitenin riske bağlı olarak açıklayabilinecek tutarlı bir model geliştirmenin 

mümkün olmayacağını vurgulamıştır. 

Elmas ve Erdoğan (2010), çalışmasında 410 kişiye anket çalışması uygulaması yapmıştır. Davranışsal finans 

açısından piyasalarda yatırımcılar tamamen rasyonel bir şekilde davranamamakta böylece piyasalarda bazı 

anomaliler görülmektedir. Yapılan pek çok çalışma ile yatırımcıların rasyonel olmayan bazı davranışları sürekli 

olarak tekrarladıkları ve böylece bazı anomalilerin hisse senedi piyasasında sürekli olarak gözlemlenebildiği 

ortaya konulmuştur. Yapılan çeşitli çalışmalarla varlığı ortaya konan bazı anomaliler,  Ocak ayı etkisi,  Cuma 

günü etkisi, Fiyat / Kazanç Oranı etkisi, Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı etkisi, kısa vadede kazanan 

hisselerin bir süre kazandırmaya devam edeceği veya kaybettirenlerin bir süre daha kaybettirmeye devam 

edeceği, orta ve uzun vadede kaybettirmiş hisselerin bir zaman sonra daha fazla getiri sağlayacağı veya kazanan 

hisseler bir zaman sonra kaybettirmeye başlayacağıdır. 

Bayar  (2012), çalışmasında küresel kriz ortamında yatırımcıların %39,5’inin portföylerini değiştirme eğiliminde 

olduğunu, %62’sinin ise, portföydeki hisse senedi oranlarını büyük ölçüde azaltarak düşük riskli kıymetli evrak 

aldıkları saptanmıştır. Yatırımcıların da kriz ortamında risk toleransının düştüğü saptanmıştır. 

Gümüş, Koç ve Agalarova (2013), çalışmasında Türkiye ve Azerbaycan’daki yatırımcıların kararları 

incelenmiştir ve önyargı, duygu, düşünce ve sezgi kalıplarının etkisi altında hareket edip etmediklerini 

incelemişlerdir. 384 kişiye bir anket uygulaması yapılmıştır ve yatırımcıların bazı kararları üzerinde gelir ve 

eğitim seviyesinin, medeni durumunun, yaş ve cinsiyetinin farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir. 

Küçük (2014), çalışmasında Osmaniye ilinde 150 kişiye bir anket çalışması yapmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 

yatırımcıların yatırım kararları üzerinde davranışsal finansın yatırım kararlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. 

6. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmanın metodolojisi, beş farklı şekilde kategorize edilerek aktarılmıştır. Araştırmanın amacından kısa bir 

şekilde bahsedilmiş, araştırmanın kapsamı, yöntemi, kısıtlarının neler olduğu anlatılmıştır. Ayrıca araştırmanın 

literatüre kazandırdığı özgün değerine değinilmiştir. 

6.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmektedir. Bu 

amaçla; daha önceden bilimsel çalışmalarda kullanılmış olan anket formu makalede esas alınmıştır. Bu anket 

formu; Mersin’de banka müşterilerinden sadece bireysel yatırımcılara uygulanmış olup; bireysel yatırımcıların 

kararlarının rasyonellikten nasıl saptığını belirleyebilmektir. Demografik ve kişilik özelliklerinin de yatırım 

kararlarında etkili olup olmadığı araştırılmıştır. 

6.2. Araştırmanın Kapsamı 

Çalışmanın ana kütlesini herhangi bir demografik ayrım yapılmaksızın sadece Mersin ilinde yaşayan banka 

müşterileri arasından sadece bireysel yatırımcılar oluşturmaktadır. Anket çalışması, ilgili bireysel yatırımcılarla 

yüz yüze banka içerisinde gerçekleşmiştir. Toplamda 130 kişiye anket uygulaması yapılmış fakat, 100 örneklem 

analizin güvenilirliği ve tutarlılığı açısından kabul görmüştür. Anket uygulaması Mersin ilinde bankacılık 

faaliyeti gösteren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mersin Şubesi müşterilerine uygulanmıştır.  Anket, daha önce 

Ayhan Küçük tarafından oluşturulmuştur ve hazır ölçek kullanılmıştır. 

6.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın yöntemi olarak anket sistemi kullanılmıştır. Bireysel yatırımcıların almış oldukları yatırım 

kararlarında davranışsal finansın faktörlerinin etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Anket formunun ilk 14 sorusu 

yatırımcıların demografik özelliklerini ve yatırımcıların yatırım yaptığı yatırım araçlarını, kullanmış oldukları 

bilgi kaynaklarını ve ilgili kaynakları hangi sıklıkla takip ettiğini belirlemek amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. 
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Anket formunun geriye kalan 15 sorusu ise 5’li Likert Ölçekli katılım sorularını içermektedir. Kesinlikle 

katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum olarak yatırımcıların beş farklı 

cevap hakkı bulunmaktadır.  

6.4. Araştırmanın Kısıtları  

Anket çalışması sadece Mersin’de yaşayan banka bireysel yatırımcılarına uygulanmıştır. Yatırım kararları 

üzerinde etkili olan psikolojik faktörleri ölçmek için gereken zaman kısıtı ve konunun genişliğinden dolayı 

çalışmaya katılan bireysel yatırımcı sayısının arttırılmamasına özen gösterilmiştir. Bu çalışma Mersin’deki 

bireysel yatırımcılara uygulandığı için gerek Türkiye gerekse Mersin’deki kurumsal yatırımcılar için 

genellenemez. Normal şartlarda 130 yatırımcıya anket uygulanmasına rağmen çalışmanın güvenilirliğini 

etkilediğinden dolayı 30 yatırımcı anket çalışmasından kaldırılarak sadece 100 bireysel yatırımcının anket 

sonuçları test edilmiştir. 

6.5. Araştırmanın Özgün Değeri 

Bu makalede araştırma konusu, bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen bilişsel ve duygusal faktörler 

üzerine olmasına rağmen, literatür taraması yapıldığında Mersin ilinde daha önce bu konu hakkında bir araştırma 

yapılmamış olması yönünden özgün bir değeri bulunmaktadır.  

7. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın test edilmek istenen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H0= Yatırımcıların yatırım kararları ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Baker ve Nofsinger (2002) ve Gümüş, Koç ve Agalarova (2013) çalışmalarından 

yararlanılmıştır.  

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Tversky ve Kahneman (1974), Tversky ve  Kahneman (1971), Küçük (2014) 

çalışmalarından yararlanılmıştır. 

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile aylık ortalama getirileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile aylık ortalama getirileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Elmas ve Erdoğan (2010), Otluoğlu (2009) ve Şenkesen (2009) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile yatırım kararlarının çeşidi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile yatırım kararlarının çeşidi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Doğukanlı ve Önal (2000) ve Angrawal ve Tandon (1994) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile yatırımcının kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile yatırımcının kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Doğukanlı ve Önal (2000) ve Angrawal ve Tandon (1994) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile yatırım kararını takip etme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile yatırım kararlarını takip etme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Doğukanlı ve Önal (2000) ve Angrawal ve Tandon (1994) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

H0= Yatırımcılar yatırım kararları ile yatırımların risk grupları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yatırımcıların yatırım kararları ile yatırımların risk grupları  arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotez oluşturulurken Elmas ve Erdoğan (2010), Otluoğlu (2009) ve Şenkesen (2009) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 
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8. Araştırmanın Bulguları Ve Değerlendirilmesi 

8.1. Güvenilirlik Analizi (Cronbach’s Alpha) 

 Seçilmiş 100 bireysel yatırımcıya uygulanan anket uygulaması sonucunda güvenilirlik analizi yapılmıştır. 

Herhangi bir soru çıkartılmasına gerek kalmadan %76.1’lik bir güvenilirlik sağlanmıştır. Sonuçlar açısından da 

%76.1’lik oran makale ve araştırma konusu açısından güvenilir olarak nitelendirilmektedir. Sorular arasındaki 

güvenilirlik yüzdeleri de birbirleriyle aşağı yukarı eşit yüzdelerle belirtilmiştir. 

8.2. Araştırmanın Bulguları ve Sonucu  

Hipotez soruları ile yatırımcıların demografik özellikleri arasında korelasyon olup olmadığı soruların değişimine 

göre anova testleri uygulanarak sonuca varılmıştır. Hipotez sorularının her birinin kişilik özellikleri ve 

demografik yapıyla ilişkili olup olmadığı incelenerek yatırımcıların aldığı kararlarda davranışsal finansın 

faktörlerinden etkilenip etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen hipotezlerin 

geçerliliği ölçümlenmiştir.1. anlamlılık testinde; yatırımcıların yatırım kararlarının eğitim durumlarına göre 

değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı 

homojen işaretlenmiştir. 

 Anova Sig. değeri 0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini eğitim durumlarının etkilediği 

ortaya çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimi gören kişilerin yatırım algılarının 

daha yüksek olduğu ve sırasıyla doktora, lisans, ön lisans ve lise gruplarına doğru algı oranının düştüğü 

belirlenmiştir. 

 2. anlamlılık testinde yatırımcıların yatırım kararlarının yaş gruplarının durumlarına göre değişkenlik gösterdiği 

görülmektedir. Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen işaretlenmiştir. 

Anova Sig. değeri 0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini yaş grupları durumlarının etkilediği 

ortaya çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. 25-34 yaş arası grubun yatırım algısının daha yüksek 

olduğu ve davranışsal finanstan en çok etkilenen yaş grubu olduğu ortaya çıkmıştır. 51-64 yaş arası grubun 

davranışsal finans faktörlerinden en az etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

 3. anlamlılık testinde yatırımcıların yatırım kararlarının ortalama aylık gelirlerinin durumlarına göre değişkenlik 

gösterdiği görülmektedir. Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen 

işaretlenmiştir. Anova Sig. değeri 0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini kişilerin gelir 

durumlarının etkilediği ortaya çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. Davranışsal finans faktörlerinden 

en çok etkilenen 1.000 TL ile 2.000 TL arası maaş alan grup olarak belirlenmiştir. 3.000 TL ve üzeri gelire sahip 

grubun davranışsal finans faktörlerinden en az etkilendiği ve daha rasyonel karar verdiği ortaya çıkmıştır.  

4. anlamlılık testinde yatırımcıların yatırım kararlarının çeşidine göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 

Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen işaretlenmiştir. Anova Sig. 

değeri 0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini kişilerin yaptığı yatırım çeşidinin etkilediği 

ortaya çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. Davranışsal finans faktörlerinden en çok etkilenen grup 

döviz, altın ve hisse senedine yatırım yapan grup olarak belirlenmiştir. Vadeli mevduat yatırımı yapan kişilerin 

davranışsal finans faktörlerinden en az etkilendiği ve daha rasyonel karar verdiği ortaya çıkmıştır.  

5. anlamlılık testinde yatırımcıların yatırım kararlarını takip etme sıklığına göre değişkenlik göstermediği 

görülmektedir. Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen işaretlenmiştir. 

Anova Sig. değeri 0.05’ten büyük olduğundan dolayı yatırımcıların yapmış olduğu yatırımlarını takip etme 

sıklığının davranışsal finans faktörlerinden etkilenmediğini ortaya koyar. Böylece; hipotez ret edilmiştir.  

 6. anlamlılık testinde yatırımcıların kişilik özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Kişiler 

tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen işaretlenmiştir. Anova Sig. değeri 

0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini kişilerin yaptığı yatırım çeşidinin etkilediği ortaya 

çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. Davranışsal finans faktörlerinden en çok etkilenen grup duygusal 

kişilik özelliklerine sahip olan grup olarak belirlenmiştir. Dikkatli kişilik özelliğine sahip grubun ise; davranışsal 

finans faktörlerinden en az etkilendiği ve daha rasyonel karar verdiği ortaya çıkmıştır.  

7. anlamlılık testinde yatırımcıların yapmış olduğu yatırımların aldığı risk düzeyine göre değişkenlik gösterdiği 

görülmektedir. Kişiler tarafından sig. değeri 0.05 değerinden büyük olduğundan dolayı homojen işaretlenmiştir. 

Anova Sig. değeri 0.05’ten küçük olduğundan dolayı karar alma süreçlerini kişilerin yaptığı yatırım çeşidinin 

etkilediği ortaya çıkmaktadır. Böylece; hipotez kabul edilmiştir. Davranışsal finans faktörlerinden en çok 

etkilenen grup risk faktörünü seven ve yatırım tercihlerinde riski göz önünde bulunduran grup olarak 

belirlenmiştir. Yaptığı yatırımları çeşitlendirme yaparak riski minimize etme eğilimi gösteren grubun ise; 

davranışsal finans faktörlerinden en az etkilendiği ve daha rasyonel karar verdiği ortaya çıkmıştır.  
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Yapılmış olan 7 farklı anova testi sonucuna göre; Mersin ilinde ikamet eden bireysel yatırımcılar, almış olduğu 

yatırım kararlarında rasyonel olarak karar veremedikleri gözlemlenmiştir. Yatırımcıların, karar alma esnasında 

duygusal ve bilişsel faktörlerden etkilendiği ve irrasyonel kararlar aldığı ortaya çıkmıştır. Yani, bireysel 

yatırımcıların yatırım esnasında aldığı risk düzeyine, kişilik özelliklerine, yaş gruplarına, yapmış olduğu yatırım 

türüne, eğitim durumuna, medeni durumuna, gelir durumuna göre yatırım kararlarının davranışsal finans 

faktörlerinden etkilendiği gözlemlenmiştir. Yatırımcıların yapmış olduğu yatırımlarının takip sıklığının ise; karar 

alma esnasında davranışsal finansın faktörlerinden etkilenmediği belirlenmiştir.  

Mersin ilinde ikamet eden bireysel yatırımcıların davranışsal finansın faktörlerinden etkilediği yapılan anket 

çalışması sonucunda belirlenmiş olup; fiyatlar genel düzeyinin olması gereken noktaya bilişsel ve duygusal 

faktörlerden kaynaklı olarak istenen seviyeye gelemediği belirlenmiştir. 

Yapılan literatür taramasındaki araştırmacılar yaptıkları çalışmaların sonuçlarında da yatırımcı psikolojisinin 

yatırım kararlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Bu makalede de uygulanan anket sonucu da literatürdeki 

çalışmalarla paralellik göstermektedir ve yatırımcılar duygusal ve de bilişsel faktörlerden etkilenebilmektedir, 

irrasyonel kararlar verebilmektedirler. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun 

davranıp davranmadıklarını araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada bağımlı değişken olarak Kısa Vadeli 

Borç/Toplam Aktif, Uzun Vadeli Borç/Toplam Aktif, Toplam Borç/Toplam Aktif ve Toplam Borç/Öz Sermaye 

oranlarını, bağımsız değişken olarak Borç Dışı Vergi Kalkanı, Karlılık, Büyüme Fırsatları, İşletme Büyüklüğü, 

Likidite, Varlık Yapısı ve İşletme Riski değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi için sabit etkiler panel regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz 2009-2013 dönemini kapsamaktadır. 

Sonuç olarak BIST’te işlem gören imalat sanayi sektörü işletmelerinin sermaye yapısını belirlerken kısmen 

Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun davrandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Finansal Hiyerarşi Teorisi, Panel Regresyon, İmalat Sanayi 

 
THE USE OF PECKING ORDER THEORY IN DETERMINING CAPITAL STRUCTURE OF 

FIRMS AND AN APPLICATION IN BIST 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate whether the firms which serve in manufacturing industry behave in 

accordance with pecking order theory. For this purpose, Short Term Debt/Total Assets, Long Term Debt/Total 

Assets, Total Debt/Total Assets and Total Debt/Equity Capital have been used as dependent variables and 

Nondebt Tax Shields, Profitability, Growth Opportunities, Size of The Firm, Liquidity, Asset Structure and 

Business Risk have been used as independent variables in this study. Fixed effect panel regression analysis has 

been applied to determine relationship among this variables. The study covers the period from 2009 to 2013. 

Consequently, we find that manufacturing industry firms listed in BIST have been partially comply with the 

pecking order theory when they determining the capital structure. 

Keywords:  Capital Structure, The Pecking Order Theory, Panel Regression, Manufacturing Industry 

 

GİRİŞ 

İşletmelerin sermaye yapıları sektörden sektöre değişiklik gösterebilmektedir. Hatta aynı sektör içindeki 

işletmelerin bile sermaye yapısı birbirinden farklı olmaktadır (Brigham ve Houston, 1999: 623; Brigham ve 

Ehrhardt, 2005: 556). Herhangi bir işletmede hissedarlar açısından en fazla değer yaratacak sermaye yapısı 

araştırılmışsa da genel olarak optimal sermaye yapısını açıklayan bir model oluşturulamamıştır. Buradaki temel 

gerekçe sermaye yapısı kararlarının işletmeye, sektöre ve ülkeye göre farklılık göstermesidir (Karadeniz, Kandır, 

ve Önal, 2011: 73). Bununla beraber işletmelerin sermaye yapıları hisse yoğunluklarından da etkilenebilmektedir 

(Taşkın ve Coşkun, 2015: 106). Klasik sermaye yapısı teorileri, bir işletmenin mevcut sermaye yapısını 

değiştirerek sermaye maliyetini ve piyasa değerini değiştirmenin mümkün olup olamayacağı sorusuna cevap 

                                                           
5 Bu çalışma, Yrd. Doç. Dr. Sinan AYTEKİN danışmanlığında A. Ferit EROL tarafından hazırlanarak 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen aynı adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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aramaktadır. Başka bir deyişle, bir işletme borç/özsermaye oranını değiştirerek sermaye maliyetini ve dolayısıyla 

işletme değerini değiştirmenin mümkün olup olamayacağını açıklamaya çalışır (Türko, 2002: 492). Bu sorunun 

yanıtında birbirinden farklı teori vardır. Bu teorileri, klasik sermaye yapısı teorileri ve sermaye yapısına yönelik 

diğer yaklaşımlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Klasik sermaye yapısı teorilerinin başında Net Gelir Yaklaşımı, 

Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım ve Modigliani-Miller (M&M) Yaklaşımı gelmektedir 

(Akgüç, 1998: 485). Sermaye yapısına yönelik diğer yaklaşımlar ise Dengeleme Teorisi (Trade Off), Vekalet 

Teorisi (Agency), Temsil Teorisi (Stewardship) ve Finansal Hiyerarşi Teorisi (Pecking Order)'dir. Bu teori ve 

yaklaşımların hepsi işletmelerin sermaye yapılarının nasıl belirlenmesi gerektiği üzerine yapılmış teorilerdir. 

Sermaye yapısını açıklamaya çalışan diğer bir yaklaşım ise dengeleme teorisidir. Bu teoriye göre işletmeler, 

muhtemel iflas maliyetini minimize eden ve faizin vergi avantajını maksimize eden bir borç seviyesine 

ulaşabilirler (Serrasqueiro ve Caetan, 2015: 446). Diğer bir deyişle dengeleme teorisi borçlanmanın getirmiş 

olduğu fayda ve maliyetin arasındaki farkın maksimum olduğu noktayı göstermektedir (Qureshi, Sheikh ve 

Khan, 2015: 344). Bu yaklaşımlardan bir diğeri olan Vekalet Teorisi bir işletmede ikilik uygulamasının söz 

konusu olmasının işletme performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. Temsil 

teorisi ise bir işletmede ikilik uygulamasının gerekliliğini öne sürmekte ve ikiliğin işletme performansını olumlu 

yönde etkileyen bir uygulama olduğunu ifade etmektedir (Aygün ve İç, 2010: 195). En son olarak ise Finansal 

Hiyerarşi Teorisi işletmeler ile yatırımcıların sermaye piyasasındaki oluşabilecek bilgi takası hareketlerini 

odağına almaktadır. Bu teori işletmelerin yatırım finansmanında kullanacağı iç ve dış kaynak olmak üzere iki tür 

kaynağın olduğunu ve bu kaynaklarda içten dışa doğru bir hiyerarşi uygulanması gerektiğini savunmaktadır 

(Frank ve Goyal, 2005: 19; Yang, Chueh ve Lee, 2014: 1128 ). 

Buradan hareketle çalışmada BIST'te işlem gören imalat sektörü işletmelerinin sermaye yapılarını belirlemede 

Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun davranıp davranmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuç ve 

öneriler bölümünde, elde edilen sonuçlar farklı tarih aralıkları için benzer ya da farklı sektörlerde yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak 2008 yılı küresel finansal krizinden sonra imalat sanayi 

işletmelerinin sermaye yapılarında herhangi bir değişikliğin meydana gelip gelmediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İşletmelerin sermaye yapılarının belirlenmesi yıllardır tartışma konusu olmuştur. İşletmelerin yapacakları 

yatırımlarının ne kadarının özsermayeyle ne kadarının borçlanma yoluyla sağlayacakları literatürde tartışmalıdır. 

Bu nedenle işletmelerin sermaye yapılarını belirlemek için çeşitli kriterler sunan birçok teori ortaya atılmış ve bu 

teoriler kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu alanda çalışmanın da kapsamı olan Finansal Hiyerarşi teorisinin test 

edilmesine yönelik yapılan uluslararası çalışmalardan Helwege ve Liang (1996), yaptıkları çalışmada 1983 

yılında halka açılmış olan bir grup Amerikan işletmesi verisi ile işletmelerin finansal hiyerarşi teorisinin önerdiği 

gibi dış kaynak sağlamadan kaçınmadığını tespit etmişlerdir. Aynı zamanda hisse senedi ihracının en son tercih 

edilen finansal kaynak olmadığını ancak karlı işletmelerin finansal hiyerarşi teorisine göre davrandıklarını 

göstermişlerdir. Adedeji (1998) İngiltere’de 1993-1996 yılları arasında işlem gören 224 işletme üzerinde yaptığı 

çalışmada kaldıraç oranı ile kar payı ödeme oranı ve yatırım değişkenleri arasında korelasyon analizi yapmıştır. 

Sonuç olarak işletmelerin kar payı ödeme oranlarının finansal hiyerarşi teorisine uygun davrandığını ortaya 

koymuştur. Shyam-Sunder ve Myers (1999) teori ile ilgili 1971 ve 1989 yılları arasında 157 Amerikan işletmesi 

üzerinde uygulama yaparak finansal hiyerarşinin işletmeler tarafından uygulandığı sonucuna varmışlardır. 

Chirinco ve Singha (2000)’ya göre ise teoriden kaynaklanan potansiyel problemler vardır. Elde ettikleri 

bulgularına göre işletme hisse senedi ihracını düşük paylarda gerçekleştirmeyi düşünüyorsa yeni borçlanmaya 

göre öncelik tanınabilinir. Bu durumda hiyerarşik sıra bozulmasına rağmen sonuçlar yaptıkları çalışmada kabul 

edilebilir çıkmaktadır. Eğer hisse senedi ihracı düşük miktarlarda gerçekleşirse, iç nakit kullanımı veya 

borçlanma gibi diğer finansman şekillerine göre, hisse senedi ihracının son tercih olarak uygulanmasının bir 

gerekçesi kalmamaktadır. Miguel ve Pindado (2001) İspanya borsasında işlem gören 133 adet finans dışı sektör 

işletmesinin 1990-1997 yıllarına ait verileri ile GMM analizi yapmışlar ve borç ile nakit akışı arasındaki ilişkinin 

negatif olarak tespit etmişlerdir. Sonuç olarak fon kaynağı açısından borç kullanımı yerine nakit akışının tercih 

edildiğini, bu sonucun finansal hiyerarşi teorisine uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Frank ve Goyal (2003) 

Amerika’da halka açık olarak faaliyet gösteren 157 işletmenin 1970-1998 yıllarına ait finansal tablo verileri ile 

yaptıkları analiz sonucunda fon kaynakları arasında iç kaynak yaratmanın baskın olmadığı ve dış finansman 

tercihlerinde de işletmelerin borçlanmadan çok hisse senedi ihracı ile fon sağladıklarını belirlemişlerdir. Büyük 

işletmelerin finansal hiyerarşi teorisi ile uyumlu bir finansman tercihi izlediklerini, bilgi asimetrisinin daha 

yoğun yaşandığı düşünülen küçük işletmelerde finansal hiyerarşi teorisini izleyen bir politikanın 

uygulanmadığını tespit etmişlerdir. Chen (2004) Çin Menkul Kıymetler Borsalarına kote olan 77 finans dışı 

sektör işletmesinin 1995-2000 yılları arasındaki verisi ile işletme büyüklüğü, büyüme fırsatları ve maddi duran 

varlık oranı ile borçluluk oranı arasında pozitif, karlılık ile borçluluk oranı arasında negatif ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Uzun vadeli borçluluk oranı ile işletme büyüklüğü arasında negatif ilişki olduğunu, Çin’de 

büyük işletmelerin kısa vadeli borcu tercih ettiklerini, bu durumda kısmen de olsa finansal hiyerarşi teorisine 
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uygun davrandıklarını belirtmiştir. Seifert ve Gonenc (2008) Amerika, İngiltere, Almanya ve Japonya’daki 973 

işletme üzerinde yaptıkları analiz sonucunda Amerika, İngiltere ve Almanya’da finansal hiyerarşi teorisinin 

uygulanabilir olmadığını ancak Japon işletmelerinde finansal hiyerarşi teorisine uygun davranıldığını 

göstermişlerdir.  

Seifert ve Gonenc (2010) Türkiye hariç 22 ayrı ülkede 1985-2004 yılları arasında işlem gören bazı işletmeler ile 

yaptıkları çalışmada finansal hiyerarşi teorisinin gelişmekte olan piyasalardaki işletmeler tarafından 

uygulanmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bulan ve Yan (2010) çalışmalarında büyük işletmelerde finansal 

hiyerarşinin kullanılıp kullanılmadığını araştırmışlar ve sonuç olarak olgun işletmelerde finansal hiyerarşi 

teorisinin uygulandığını göstermişlerdir. Jong, Verbeek ve Verwijmeren (2011) 1985- 2005 yıllarını kapsayan 

dönem için Amerika’daki 2259 işletme üzerinde çok değişkenli analiz yapmışlardır. Bu araştırmanın sonucunda 

ele aldıkları işletmelerin büyük bir çoğunluğunun öz sermayeyi kullanma eğiliminde olduğunu diğer bir ifade ile 

finansal hiyerarşiye uygun olarak davrandıklarını göstermişlerdir. Yeniden satın alma kararlarında ise finansal 

hiyerarşiye karşı bir eğilim olduğunu tespit etmişlerdir. Mazen (2012) 1998-2002 yılları arasında farklı 

sektörlerde faaliyet göstermiş 122 Fransız işletmesini ele almış, finansal hiyerarşi ve dengeleme teorilerin 

ikisinin de tam anlamıyla reddedilemeyeceğini fakat değişkenleri açıklamada dengeleme teorisinin önemli 

katkılar sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Moyo, Wolmarans ve Brümmer (2013) Güney Afrika’da bulunan 42 

üretim, 21 maden ve 23 perakende işletmesi üzerinde yaptıkları analiz sonucunda kullanılan varlık, sermaye 

beklentisi ve işletme büyüklüğü değişkenlerinin finansal hiyerarşi teorisi,  karlılık, büyüme oranı ve borç dışı 

vergi kalkanı değişkenlerinin ise dengeleme teorisiyle açıklanabildiğini bulmuşlardır. Dang (2013) İngiltere, 

Fransa ve Almanya’daki 2012 işletmeyi 1980-2007 dönemi için incelemiş ve sonuç olarak İngiltere Fransa ve 

Almanya’daki işletmelerin sermaye yapısı davranışlarının dengeleme teorisiyle açıklanabildiğini göstermiştir. 

Butt, Khan ve Nafees (2013) Pakistan 2001-2010 yılları arasında işlem gören 14 leasing şirketini analiz ederek 

büyüklük, maddi varlık yapısı, karlılık, likidite ve sermaye yoğunluğu gibi değişkenlerin kaldıraçla negatif bir 

ilişki içerisinde olduğunu yani Pakistan’daki leasing sektörü işletmelerinin finansal hiyerarşi teorisine uygun 

davrandığını bulmuşlardır. 

Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sermaye yapılarına yönelik yapılan çalışmalardan 

Durukan (1997) İMKB’ye kote olmuş 68 işletmenin 1990-1995 dönemi verilerini en küçük kareler yöntemi ile 

sınamıştır. Sonuç olarak sermaye yapısı değişkenlerinin karlılık ve borç dışı vergi kalkanı değişkenlerinden 

önemli ölçüde etkilndiğini belirlemekle beraber finansal hiyerarşi kuramına uygun davranış sergilediğini de 

ortaya koymuştur. Başaran (2008) İMKB’de işlem gören 16 adet otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmesini 

sermaye yapısı kararlarının etkilendiği likidite, nakit akışı, işletme riski, karlılık, borç dışı vergi kalkanı, varlık 

yapısı, vergi düzeyi ve büyüme oranı gibi değişkenleri açısından incelemiştir. Sonuç olarak yan sanayi ile 

birlikte bir bütün olarak otomotiv sanayi işletmelerinin sermaye yapılarının büyük oranda borç dışı vergi kalkanı 

ve özsermaye karlılığından etkilendiğini, bu durumun finansal hiyerarşi teorisini desteklediğini belirlemiştir. 

Oruç (2008) çalışmasında 1993-2007 yılları arasında imalat sektöründe İMKB’de işlem gören 75 işletmeyi 

incelemiş ve kaldıraç ile karlılık, cari oran, maddi duran varlık oranı, büyüklük ve büyüme oranlarının arasındaki 

ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmaya dahil ettiği işletmelerin çoğunluğunun 

finansal hiyerarşi teorisine uygun davrandığını ortaya koymuştur. Terim ve Kayalı (2009) çalışmalarında 2000-

2007 yılları arasında İMKB’de işlem gören 134 işletmeyi net sabit varlıklar, büyüklük, borç dışı vergi kalkanı, 

karlılık ve büyüme fırsatları değişkenlerini sermaye yapıları ile ilişkileri açısından analiz etmişlerdir. İşletmelerin 

sermaye yapılarını etkileyen faktörlerden, işletme büyüklüğü ve büyüme fırsatları borçluluk oranı ile pozitif, 

karlılık, net sabit varlıkların payı ve borç dışı vergi kalkanı ile ise negatif ilişki içinde olduğunu tespit 

etmişlerdir. Değirmen ve Gündoğdu (2010) çalışmalarında İMKB’de 1997-2008 döneminde işlem gören birinci 

ve ikinci 500 sanayi kuruluşu işletmelerinin verileri ile yaptıkları analiz sonucunda ihracatını artırmak isteyen 

işletmelerin fon kaynağı olarak banka kredisine başvurdukları ve bu durumun finansal hiyerarşi teorisine uygun 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Ata ve Ağ (2010) Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya, Makine, Gereç Yapımı 

Sektörleri kapsamında İMKB’de işlem gören 42 işletmenin 2003-2007 yılları arasındaki verileri ile yaptıkları 

analiz sonucunda bulgularının sermaye yapısı teorilerinden özellikle finansal hiyerarşi teorisi ve dengeleme 

teorisi ile uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Sayılgan ve Uysal (2011) TCMB’nin yayınladığı, 1996-2008 

yıllarına ait sektör bilançolarından yararlanarak sermaye yapısı ile borç dışı vergi kalkanı arasındaki negatif, 

büyüme fırsatları, varlık yapısı, karlılık ve büyüklük ile ise pozitif ilişki saptamışlardır. Elde ettikleri bulguların 

önemli ölçüde ödünleşme teorisi ile uyumlu olduğunu ortaya koymuşlardır. Gülşen ve Ülkütaş (2012) İMKB 

sanayi endeksindeki 143 işletmenin 1990–2005 dönemine ait verileri ile sanayi işletmelerinin finansal hiyerarşi 

teorisine uygun bir şekilde sermaye yapısı belirlediklerini bulmuşlardır. Diğer taraftan Aydeniz ve Özduran 

(2012) İMKB-100’de işlem gören 87 işletmenin 2010 yılı PD/DD ve TB/TA değişkenlerinden faydalanarak 

yaptıkları analiz sonucunda işletmelerin sermaye yapılarındaki borç ve öz sermaye dengesinin sermaye yapısını 

etkilemediği diğer bir deyişle optimal bir sermaye yapısının olmadığı tespit etmişlerdir. Akman (2012) İMKB’de 

2003-2011 döneminde faaliyet gösteren 79 sanayi işletmesinin işletme Büyüklüğü, Büyüme Oranı, Piyasa 

Zamanlaması, Özgünlük, Vergi Düzeyi, Borç Dışı Vergi Kalkanı, Varlıkların Teminat Değeri, Karlılık, işletme 
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Riski Değişkeni, Temsilci Maliyetleri, Sektör, Likidite Oranları ve Varlık Kullanım Etkinliği (Faaliyet) Oranları 

ile yaptığı analiz sonucunda finansal hiyerarşi ve diğer kabul görmüş teorilerin sermaye yapısını yeterince 

açıklayamadığı sonucuna ulaşmıştır. Burucu ve Öndeş (2015) BIST’te 1990-2014 yılları arasında sürekli olarak 

işlem gören 50 adet Türk imalat sanayi işletmelerinin mali tablolarından elde ettikleri veriler ile yaptıkları 

analizde bu işletmelerin borçlanma davranışlarının Finansal Hiyerarşi Teorisi ile uyumlu olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma kapsamında kullanılan veriler Kamuyu Aydınlatma Platformundan elde edilmiştir. Çalışmaya 

2009-2013 yılları arasında BIST’te kesintisiz olarak işlem gören işletmeler dahil edilmiştir. İşletmelerin tümü 

imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. Çalışmada kullanılacak işletme sayısı 130’dur.  

İşletmelere ait bilgiler yıllık olarak değerlendirilmiş ve işletmelerin yılsonlarına ait bilanço ve gelir tablolarından 

elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu web sayfasından (www.kap.gov.tr) 

elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Değişkenler Sembol Değişken Finansal Oran 

Bağımlı 

Değişkenler 

Kısa Vadeli Borç Oranı KVBO Y1 KVB / TA 

Uzun Vadeli Borç Oranı UVBO Y2 UVB /TA 

Toplam Borç Oranı TBO Y3 TB / TA 

Borçlanma Katsayısı KALO Y4 TB / ÖZS 

Bağımsız 

Değişkenler 

Karlılık K X1 VSK / TA 

İşletme Büyüklüğü İB X2 Satışların Doğal Logaritması 

Likidite L X3 DV / KVYK 

Varlık Yapısı VY X4 NMDV / TA 

İşletme Riski 1 İR1 X5 BK / FVÖK 

İşletme Riski 2 İR2 X6 FVÖK / VÖK 

Borç Dışı Vergi Kalkanı BDVK X7 AMORT. / TA 

Büyüme Fırsatları BF X8 PD / DD 

 

Çalışmada aşağıdaki dört model kullanılmıştır:  

tftfztf YDXaaKVBO ,,0,                             (1) 

tftfztf YDXaaUVBO ,,0,                                 (2) 

tftfztf YDXaaTBO ,,0,                  (3) 

tftfztf YDXaaKALO ,,0,                       (4) 

 

Kurulan bu modellere ilişkin hipotezler şunlardır; 

H1: Kaldıraç ile borç dışı vergi kalkanı değişkeni arasında herhangi bir ilişki yoktur. 

H2: Kaldıraç ile karlılık değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H3: Kaldıraç ile büyüme fırsatları değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H4: Kaldıraç ile işletme büyüklüğü değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H5: Kaldıraç ile likidite değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H6: Kaldıraç ile varlık yapısı değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H7: Kaldıraç ile işletme riski 1 değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

H8: Kaldıraç ile işletme riski 2 değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 

 

Dört ayrı bağımlı değişken kısa vadeli borç oranı, uzun vadeli borç oranı, toplam borç oranı ve borçlanma 

katsayısıdır. Kullanılan bağımsız değişkenler Xf,t ile gösterilmiştir. YD her yıl için kullanılan yıl kukla 

değişkenleridir. ɛf,t ise hata terimidir. Bu kukla değişkenler, rastgele olmayan zaman eğiliminin ortadan 

kaldırılmasını sağlar. Bu değişkenler aynı zamanda kesitsel bağımlılığı kontrol etmek için kullanılmıştır 

(Gujarati, 2004). 
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Hausman testinin p-değerinin anlamlı çıkmasından dolayı çalışmada sabit etkiler panel regresyon analizi 

yapılmıştır. Sabit etkiler panel regresyonunun kullanılmasının nedeni zamanla değişmeyen işletme seviyesindeki 

dışlanmış değişkenlerin göz önüne alınmasıdır. 

 

BULGULAR ve YORUMLAMA 

Tablo 2'de sabit etkiler regresyon sonuçları yer almaktadır. İlk sütunda kısa vadeli borç oranı bağımlı değişken 

olarak kullanılmıştır. Tablo 2'ye göre kısa vadeli borç oranı ile karlılık ve likidite negatif ilişkilidir. Bu sonuçlar 

finansal hiyerarşi teorisi ile uyumludur. Borç dışı vergi kalkanı ve büyüme fırsatları ise kısa vadeli borç oranı ile 

pozitif ilişkilidir. Büyüme fırsatlarının pozitif katsayısı finansal hiyerarşi teorisi ile uyumlu iken, borç dışı vergi 

kalkanı katsayısı teori ile uyumlu değildir.  

İkinci sütunda uzun vadeli borç oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu durumda likidite ve varlık 

yapısı değişkenleri ile uzun vadeli borç oranı arasında pozitif ilişki vardır. İşletme riski ve uzun vadeli borç oranı 

arasında ise negatif ilişki vardır. Varlık yapısı ve bağımlı değişken arasındaki pozitif ilişki ile işletme riski ve 

bağımlı değişken arasındaki negatif ilişki finansal hiyerarşi teorisine uygun bir sonuç olmasına rağmen likidite 

için teoriye uygun sonuç bulunamamıştır. 

Üçüncü sütunda toplam borç oranı bağımlı değişkendir. Toplam borç oranı ile karlılık ve likidite negatif 

ilişkilidir. Varlık yapısı ve büyüme fırsatları ise toplam borç oranı ile pozitif ilişkilidir. Bulunan bu sonuçların 

tümü finansal hiyerarşi teorisi ile uyumludur.  

Son sütunda ise toplam borç/özsermaye oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Karlılık ve varlık yapısı, 

borç/özsermaye oranını negatif etkilerken, işletme büyüklüğü ve büyüme fırsatları borç/özsermaye oranını 

pozitif etkilemektedir. Karlılık ve büyüme fırsatları sonuçları finansal hiyerarşi teorisi ile uyumluyken, varlık 

yapısı ve işletme büyüklüğü sonuçları uyumlu değildir.  

 

Tablo 2: Sabit Etkiler Regresyon Sonuçları 

 
KVBO UVBO TBO KALO 

K -0.263*** -0.021 -0.289*** -4.230*** 

 

[0.000] [0.739] [0.000] [0.000] 

İB 0.004 0.003 0.007 0.101* 

 

[0.502] [0.541] [0.297] [0.089] 

L -0.032*** 0.016*** -0.016*** -0.04 

 

[0.000] [0.000] [0.000] [0.272] 

VY -0.01 0.551*** 0.543*** -0.714* 

 

[0.812] [0.000] [0.000] [0.096] 

IR1 0 0 0 0 

 

[0.646] [0.237] [0.501] [0.788] 

IR2 0 -0.001* 0 -0.001 

 

[0.448] [0.059] [0.412] [0.883] 

BDVK 0.669** -0.252 0.412 0.955 

 

[0.012] [0.326] [0.196] [0.727] 

BF 0.003*** 0.001 0.004*** 0.105*** 

 

[0.002] [0.173] [0.000] [0.000] 

Constant 0.308*** -0.115 0.194 -0.037 

 

[0.005] [0.285] [0.145] [0.974] 

R-squared 0.054 0.156 0.152 0.177 

N 650 650 650 650 

 

Not: ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki anlamlılıkları gösterir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sermaye yapısını işletmelerin yapmış oldukları yatırımlarda kullandıkları finansman içerisindeki borç öz 

sermaye oranı olarak ifade edebiliriz. Bundan dolayı işletmeler kullanmış oldukları borç ve öz sermayenin 

maliyetini belirleyerek tercih yapmak durumundadırlar. Ayrıca işletmelerin yapmış oldukları bu tercihler risk 

getiri ilişkisini etkilemektedir ve bu durum işletmelerin piyasa değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü 

yapmış oldukları finansman tercihlerinin amacı işletmelerin finansman maliyetini minimum kılmaya çalışırken 

piyasa değerini maksimum yapmaya çalışmaktır. 

1950’lerden günümüze kadar işletmelerin sermaye yapılarını belirlemeye yönelik birçok teori ortaya atılmış ve 

bu teoriler üzerine birçok tartışma yapılmıştır. Yapılan tartışma ve araştırmalar sonucunda işletmenin sermaye 

yapısını belirlerken hangi teoriye göre yapılacağı tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Günümüzde dengeleme 

teorisi ve finansal hiyerarşi teorisi üzerine araştırmalar yoğunlaşmış ve bu iki teori birbiriyle sürekli olarak 

karşılaştırılmıştır.  

Bu amaçla işletmelerin sermaye yapısını açıklayan dört ayrı bağımlı değişkenden faydalanılmıştır. Bunlar 

KVBO, UVBO, TBO ve KALO’dur. Bu bağımlı değişkenleri etkilediği düşünülen Borç Dışı Vergi Kalkanı, 

Karlılık, Büyüme Fırsatları, İşletme Büyüklüğü, Likidite, Varlık Yapısı İşletme Riski 1 ve İşletme Riski 2 olmak 

üzere 8 ayrı bağımsız değişken kullanılmıştır.  

Çalışmanın sonucunda bağımsız değişkenler her bir bağımlı değişkene göre değerlendirildiğinde BDVK 

bağımsız değişkeninin KVBO değişkeni dışında diğer bağımlı değişkenlerle arasında anlamlı ilişkinin olmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla finansal hiyerarşi teorisinin öne sürdüğü varsayımla çoğunlukla uyuştuğunu 

görmekteyiz. Bu sonuç Burucu ve Öndeş (2015), Terim ve Kayalı (2009) ve Akman (2012)’ın yapmış oldukları 

çalışmalarda elde ettikleri sonuçlarla paralellik göstermektedir.  

Karlılık bağımsız değişkeni incelendiğinde UVBO değişkeni dışında diğer bağımlı değişkenlerle aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere karlı 

olan işletmelerin daha az borçlanma eğiliminde oldukları söylenebilir. Bu sonucun Burucu ve Öndeş (2015), 

Durukan (1997), Terim ve Kayalı (2009), Frang ve Goyal (2003), Chen (2004), Başaran (2008), Oruç (2008), 

Gülşen ve Ülkütaş (2012), Akman (2012), Butt vd. (2013) ve Dang (2013)’ın yapmış oldukları çalışmalarla aynı 

doğrultuda olduğu görülmektedir. 

Büyüme Fırsatları bağımsız değişkeni incelendiğinde sadece UVBO bağımlı değişkeni ile istatistiksel olarak 

anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Diğer bağımlı değişkenlerle ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki içerisindedir. Buradan büyüme fırsatına sahip olan işletmelerin borç kullanma eğilimde olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonucun Burucu ve Öndeş (2015), Durukan (1997), Terim ve Kayalı (2009), Chen 

(2004) ve Sayılgan ve Uysal (2011)’ın yapmış oldukları çalışmalarla aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. 

İşletme Büyüklüğü bağımsız değişkeninin KVBO, UVBO ve TBO değişkenleri ile istatistiksel olarak anlamsız, 

KALO değişkeni ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Bu 

bağımsız değişkenin Finansal Hiyerarşi Teorisinin beklentisinin tersi bir sonuç verdiği görülmektedir. Bu sonuç 

Durukan (1997), Oruç (2008), Ata ve Ağ (2010), Sayılgan ve Uysal (2011), Akman (2012) ve Dang (2013)’ın 

yapmış oldukları çalışmalarda elde ettikleri sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

Likidite bağımsız değişkeni incelendiğinde UVBO değişkeni ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki 

içinde olduğu, KALO değişkeni ile ilişkisinin pozitif fakat istatistiksel olarak anlamsız olduğu, KVBO ve TBO 

değişkenleri ile ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki içinde olduğu görülmektedir. Buna göre likiditesi 

güçlü olan işletmelerin borçlanmayı tercih etmediklerini söyleyebiliriz. Elde edilen sonuç Oruç (2008), Ata ve 

Ağ (2010), Akman (2012) ve Butt vd. (2013)’ın yapmış oldukları çalışmalarla aynı doğrultuda olduğunu 

göstermektedir. 

Varlık yapısı bağımsız değişkeni incelendiğinde UVBO ve TBO bağımlı değişkenleri ile istatistiksel olarak 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişkide olmasına karşın KALO değişkeni ile istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki 

içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre varlık yapısı güçlü olan işletmelerin sadece uzun vadeli finansman 

kaynak kullanımında borçlanmaya gittiğini söyleyebiliriz. Bu sonuç Frang ve Goyal (2003), Chen (2004), 

Başaran (2008), Sayılgan ve Uysal (2011), Jong, Verbeek ve Verwijmeren (2011) ve Dang (2013)’ın yaptıkları 

çalışmalarda elde ettikleri sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

İşletme Riski bağımsız değişkeni çalışmada İşletme Riski 1 ve İşletme Riski 2 olarak iki farklı oran ile temsil 

edilmiştir. Bu değişkenler incelendiğinde ise İşletme Riski 2 değişkeninin sadece UVBO bağımlı değişkeni ile 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Her iki bağımsız değişkenin de diğer 

bağımlı değişkenlerle istatistiksel olarak anlamlı ilişki içinde olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonucun Burucu ve 

Öndeş (2015) ve Akman (2012)’ın yaptığı çalışmalar ile aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’de bağımlı değişkenlere göre hipotezlerin durumu gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Modele İlişkin Kurulan Hipotezlerin Sonuçları 

Hipotezler Bağımlı Değişkenler 

  KVBO UVBO TBO KALO 

H1 RED KABUL  KABUL  KABUL  

H2  KABUL  RED KABUL  KABUL  

H3  KABUL  RED KABUL  KABUL  

H4 RED RED RED RED 

H5  KABUL  RED KABUL  RED 

H6  RED KABUL  KABUL  RED 

H7  RED RED RED RED 

H8 RED KABUL  RED RED 

 

Sonuç olarak Finansal Hiyerarşi Teorisi Karlılık ve Likidite değişkenlerini tam anlamıyla açıklama yetisine 

sahipken diğer değişkenlerde kısmen açıklayıcı rol oynadığını görmekteyiz. Dolayısıyla BIST’te işlem gören 

imalat sanayi sektörü işletmelerinin sermaye yapısını belirlerken kısmen Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun 

davrandığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle işletmelerin sahip oldukları iç fonları yerine borçlanma veya hisse 

senedi ihracına yöneldiği söylenebilir. Böylece borçlanmanın artması işletmenin risk derecesinin artmasına 

sebep olmaktadır. Bu bağlamda bu sektöre yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların yatırımlarını yapmadan önce 

işletmelerin borçlanma düzeylerini ve bu borcu karşılayabilme yetilerinin olup olmadığını incelemeleri 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Türk Bankacılık sektöründe takipteki kredi toplam tutarlarının Türkiye’nin risk primini 

etkileyip etkilemediğinin tespit edilmesidir. Takipteki krediler; banka ile borçlu firma arasındaki geri ödeme 

anlaşmasına vadesinde uyulmayarak kredinin anapara ve faiz, kar payı ödemelerinin tahsilatın gecikmesi ve 

zarar ihtimalinin ortaya çıkmasıdır. CDS (Kredi Temerrüt Swapları) ise ülkelerin risk primini gösteren ve kredi 

riskinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için yapılan bir finansal sigorta hükmündedir. Yapılan bu çalışmada 

Türkiye’de CDS primlerinin takipteki krediler üstünde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani CDS Primleri 

Türkiye’de takipteki kredileri etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sorunlu Krediler, Kredi Temerrüt Swapları   

 

COUNTRY RISK PREMIUMS ON THE EFFECTS OF LOANS PERFORMING IN TURKEY: 

THE TERM OF 2009 – 2015 

ABSTRACT 

The purpose of this studyis whether the Turkish banking sector in the total amount of loans that affect the 

detection of Turkey's risk Premium. Non Performing Loans (NPL), owed by the company due to the agreement 

between the Bank unable to comply with the reimbursement of the loan principal and interest, the collection of 

dividend payments and delay the emergence of the possibility of damages. CDS (Credit Default Swaps) is 

showing the country risk premium and credit insurance is a financial provision to be made in an efficient way of 

managing risk. In this study conducted on the CDS and loans in Turkey it was determined causation. So CDS 

premiums affect the loans in Turkey. 

Key Words: Non Performing Loans, Credit Default Swaps  

 

1.GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

İşletmelerin sermaye yapıları kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardan ve öz kaynaklardan oluşmaktadır. 

İşletme ortak veya yöneticileri ihtiyaç duyulan kaynağın gereksiniminde işletme çıkarları doğrultusunda ne 

kadarını borçla ne kadarını özkaynakla finanse edeceği konusunda optimal karar vermelidir. Bu işletme 

finansında ele alınan temel konulardan bir tanesidir.  

İşletme ortak veya yöneticileri gerekli kaynağın bir kısmının veya tamamının yabancı kaynakla (borçla) finanse 

edileceği konusunda karar verdiklerinde bu defa yabancı kaynağın nerden bulunacağı, maliyeti ve vade 

konusunda işletmeleri açısından optimal karar vermelidirler.  Global ekonomi dünyasında bankacılık ağının 

yaygınlaşması, bürokratik işlerinin kolay olması, mobil bankacılık-internet bankacılığı gibi ileri teknolojik 

mailto:cebrailtelek@kilis.edu.tr
mailto:ahmetsit@kilis.edu.tr
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gelişmelerin işletmeye sağladığı faydalar… vb. gibi nedenlerden dolayı banka kredileri işletmeler tarafından 

tercih edilen bir yabancı kaynak enstrümanıdır. 

1.1.Sorunlu Krediler 

Bankalar, kredi verdikleri bireylerin veya kurumların kredi öncesi mali istihbarat çalışmaları yapmaktadır.  Bu 

mali istihbarat çalışmaları ile birey veya kurumlara kredi verip vermeyeceği konusunda karar alırlar. Ancak 

zaman zaman bankalar kredi verdikleri birey veya kurumların kredilerinin geri dönüşünde problem 

yaşamaktadır. Bunları sorunlu kredi veya takipteki kredi olarak adlandırılır ki özellikle 2000, 2001 ve 2008 

Finansal krizleri gibi kriz dönemlerinde bu sorunlu kredi oranının daha da arttığı düşünülmektedir.  Bankaların 

kredi olarak kullandırdığı fonların geri dönmemesi bankaları zarar ve finansal açıdan problemlerle karşı karşıya 

getirecektir. 

 Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’de bankaların kullandırıp tahsilinde sorun yaşadığı takipteki kredilerin ülke risk 

primleri olarak adlandırılan CDS (Credit Default Swaps) Spreadslerin yani Kredi Temerrüt Swaplarını etkileyip 

etkilemediğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, çalışmada sorunlu krediler, nedenleri ve ekonomik sistem içindeki 

etkilerine yönelik kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra, kredi temerrüt swaplarının ne olduğu ve Türkiye’nin 

CDS primlerinin ve Türkiye’deki bankaların takipteki kredilerinin 2009 ve 2015 arası dönemde değişimi 

incelenecektir. Ve bu değerlendirmeler sonucunda CDS primlerinin Takipteki kredilerden etkilenmediği 

sonucuna varılmıştır. 

Sorunlu kredi, banka ile borçlu firma arasındaki geri ödeme anlaşmasının bozularak tahsilatın gecikmesi ve zarar 

ihtimalinin ortaya çıkmasıdır (Aktaş, 2000). Bir kredinin sorunlu krediler kategorisi kapsamında 

değerlendirilebilmesi için, söz konusu kredinin anapara ve faiz ödemeleri hususunda bugün için herhangi bir 

sorun görünmemekle birlikte, gelecekteki geri ödemelerinin tam ve zamanında yapılamayacağına yönelik 

şüphelerinin olması gerekir (Bekçioğlu, 1986).  Sorunlu kredilerin sebepleri; Müşteriye ait nedenler, işletme ve 

banka dışı nedenler, kredilendirme sürecinde bankalar tarafından yapılan hatalar olarak 3 grupta incelenen 

Sorunlu kredilerin sebepleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir(Suadiye,2006); 

Kredi alan işletmenin yönetiminin başarısızlığı, 

Resesyon,  

Plansız büyüme,  

Enflasyon,  

Maliye politikaları,  

Rekabet gibi makro ekonomik dengesizlikler, 

Kredilendirme sürecinde yapılan bankacılık hatalarıdır.  

 

 

Grafik-2: 2005-2015 Yılları Türkiye Üçer Aylık Sorunlu Krediler Değişimi 

 
 
Grafik-1’den de anlaşılacağı üzere Türkiye’de son 10 yol içerisinde 2010-2012 yılları arası haricinde sorunlu 

krediler tutarında sürekli bir artış söz konusudur. Bu da bankaların fonlama dirençlerini kırmaktadır. Aksi 

takdirde bankalar kredilerin geri dönüşü olmadığında, bu sorunlu krediler açısından zarara uğrayacaklardır.  
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1.2.CDS (Kredi Temerrüt Swapları) 

Kredi riski, bir tarafın sözleşmedeki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi olarak tanımlanabilir. Bu risk 

bir tarafın diğer tarafa gelecek dönemdeki ödemeler için yükümlülük altına girmesi ile var olacaktır. Kredi riski, 

banka kredisi, işletme tahvilleri ya da vadeli işlem sözleşmeleri ile ortaya çıkabilir. Burada bahsedilen ödeme 

yükümlülüğünün yerine getirilememesi, temerrüt olarak ifade edilmektedir. Kredi olayı terimi ise sözleşmelerde 

genellikle olası temerrüt olaylarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Kredi olayına; iflas ilanı, tahvil 

ödemelerindeki acziyet, yükümlülüğün reddi ya da kredi notunun düşürülmesi örnek olarak verilebilir 

(Mcdonald, 2006: 841). 

Tezgah üstü piyasalarda işlem gören kredi türevleri, kredi riskini bir taraftan diğerine transfer etmek için 

kullanılan finansal enstrümanlardır. Kredi türevleri arasında en önde gelen ürün kredi temerrüt swaplarıdır 

(Kakodkar ve Galiani, 2006: 3).  Diğer bir tanımla; Kredi temerrüt swapı, bir tarafın, belirli bir referans 

kurumun ihraç ettiği tanım-lanmış referans varlıkların temerrüde düş-me riskini, periyodik prim ödemeleri karşı-

lığında, diğer bir tarafa transfer ettiği bir sözleşmedir (Brandon ve Fernandez, 2004; s.7). 

CDS anlaşmaları esasen tahvil yatırımcıları tarafından temerrüt riskinden korunmak amacı ile kredi riskinin 

sigorta şirketleri, hedge fonlar gibi bir üçüncü tarafa transferi için yapılır. Bununla birlikte söz konusu finansal 

kurumlar da bu sözleşmeleri kendi aralarında tekrar ve tekrar alıp satabilirler. Sonuçta böyle bir durum nihai 

riski kimin taşıdığının belirlenmesini oldukça zorlaştırır ve piyasa katılımcıları arasında tanımlanamaz bir kredi 

riski ağı oluşturur (Middleton, 2008: 1). 

Kredi temerrüt swapı, referans bir yükümlülüğün ödenmemesine karşı bir sigorta sağlamaktadır. Kredi temerrüt 

swapı, en çok kullanılan kredi türevi türü olmakla birlikte, bir çok karmaşık kredi türevi yapısının 

oluşturulmasında temel yapı taşı görevi görmektedir. Bir kredi temerrüt swapı ile temerrüde düşme, iflas, kredi 

notunun düşmesi gibi transfer edilmektedir. Koruma satın alan taraf, referans varlığın veya yükümlülüğün 

sahibidir. Kredi temerrüt swapı, söz konusu varlığın bilançodan çıkarılmadan kredi riskinin transfer edilmesini 

sağlamaktadır. Referans varlık; işletme kredisi, banka kredisi, ülke kredisi veya tahvil gibi bir finansal varlık 

veya bunlardan oluşan bir portföy olabilir (Karabıyık ve Anbar, 2006: 49). 

 

Grafik-2: 2005-2015 Yılları Türkiye Üçer Aylık CDS Primleri Değişimi  

 
 
Grafik-2’den de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin kredi risk primini gösteren CDS primleri özellikle 2008 ve 2011 

yıllarında yaşanan finansal krizlerde döneminde, ülke kredi riski açısından daha riskli hale geldiği için belirgin 

şekilde artmaktadır. 

2.ARAŞTIRMA KONUSUYLA İLGİLİ BULGULAR 

Keeton (1999), Amerika’da 1982 ve 1996 yılları arasındaki verileri kullanarak vektör otoregresyon modeliyle 

kredi hacminin artması ve geri ödenmeyen borçların etkilerini analiz etmiştir. Bu çalışmada geri ödenmeyen 

borçlar ödeme süresi 90 günü geçmiş borçlar olarak tanımlanmıştır ve değeri azalan varlıklar ile kredi 

genişlemesi arasında güçlü bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. 
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Domaç ve Peria (2000), ticaret hadlerindeki bir kötüleşmenin, kredi alanların borçlarını geri ödemelerini 

olumsuz olarak etkileyebildiğinden bankacılık krizi olasılığını artıracağını belirtmişlerdir.  

Fofack (2005), panel veri modelini kullanarak çeşitli Aşağı Sahra ülkelerinde, ekonomik büyüme, reel döviz 

kuru artışı, reel faiz oranları, net faiz karları gibi değişkenler ile geri ödenmeyen borçlar arasında bir ilişkinin 

varlığını ortaya koymuşlardır. 

Podpiera ve Weill (2008), 1994 ile 2005 dönemi için Çek Cumhuriyeti’nin bankacılık sektöründeki sorunlu 

krediler ile maliyet etkinliği arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Kötü yönetim hipotezi lehine güçlü bir kanıt 

bulmuşlardır ve gelişmekte olan ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin finansal sistemin istikrarını arttırmak (geri 

dönmeyen kredileri azaltarak) için yönetsel performansa odaklanmaları gerektiğini öngörmektedirler. 

Cifter vd (2009), ayrıştırmaya dayalı yapay sinir ağı yöntemini kullanarak 2001 Haziran ve 2007 Kasım 

döneminde endüstriyel üretimin Türk finans sistemindeki sorunlu kredi miktarı üzerinde gecikmeli bir etkisini 

tespit etmişlerdir. 

Akdoğan ve Chadwick (2011) çalışması ise, söz konusu düzeltme hareketinin, ülkelerin CDS ve bonolarının 

alım satım sıklığına bağlı olarak doğrusal olmayan bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Çalışmada, 

gelişmekte olan 10 ülkede gözlenen CDS-bono farkının düzeltme hareketi, son on yıl için doğrusal olmayan eşik 

modelleri kullanılarak incelenmiştir. İhraç ettikleri bonolar sıklıkla tercih edilen ve de CDS piyasasında yüksek 

işlem gören Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi ülkeler için hesaplanan CDS-bono farkının, uzun dönemli 

değerinden sapması halinde, bu sapma, alım satımlar vasıtasıyla, yüksek bir arbitraj imkanına yer vermeyecek 

bir hızda düzeltilmektedir. CDS ve bonoları piyasada daha az tercih edilen Kolombiya, Peru, Filipinler ve Peru 

gibi ülkelerde ise bu fark daha kademeli ve yavaş bir biçimde düzeltilmektedir. Türkiye bono ve CDS’lerinin son 

yıllarda yoğun olarak tercih edilmesine rağmen, Türkiye için CDS-bono farkında kademeli düzeltme hareketi 

bulunmuştur. 

3.YÖNTEM VE BULGULAR 

4.1. Veri Seti 

Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisi için Sorunlu Krediler ve CDS primleri arasındaki nedensellik ilişkisini 

bulmak amacıyla 2005:1-2015:3 yıllarına ait Sorunlu Krediler (SK) ve Kredi Temerrüt Swapları (CDS) verileri 

üçer aylık dönemler halinde kullanılmıştır. Analizde kullanılan seriler, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve 

Bloomberg resmi internet sitesinden derlenerek oluşturulmuştur. 

Kullandığımız seriler üçer aylık seriler olduğundan mevsimsel dalgalanmalar gösterebileceği için Tramo-Seats 

yöntemine göre mevsimsellikten arındırılmıştır. Serileri olası değişen varyans sorununa karşı koruyabilmek için 

logaritmik dönüşümleri alınmıştır. 

Çalışmanın modeli şu şekildedir: 

lnCDS t  = a + b lnSK t  + e t                  (1)                                                                              

Bu modele göre, lnCDS t , Kredi Temerrüt Swaplarının logaritmik değerini ve lnSK t  ise, Sorunlu Krediler 

serisinin logaritmik değerini göstermektedir.  

3.1. ADF (Augmented Dickey-Fuller) Birim Kök Testi 

Zaman serilerine dayanan modellerde istatistiksel olarak geçerli sonuçların elde edilebilmesi için kullanılan 

serilerin durağan olup olmadığının araştırılması gerekir. Zira zaman serilerinin büyük kısmının, durağan 

olmayan bir yapı sergiledikleri görülmüştür. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin bir anlam ifade edebilmesi için analizi yapılan serilerin durağan seriler olması 

gerekmektedir. Durağan olmayan zaman serisi söz konusu ise yapılan regresyon ile elde edilen t ve F testleri 

geçerli olmayacak ve bundan dolayı elde edilen regresyon da sahte regresyondan ibaret olacaktır (Tarı, 

2005:380). Burada durağanlığın ne olduğu tanımını vermek gerekirse; bir zaman serisinin ortalaması ve varyansı 

zaman içerisinde değişmiyor ve iki zaman dilimi arasındaki covaryans (ortak varyans) hesaplandığı döneme göre 

değil de yalnızca iki zaman dilimi arasındaki uzaklığa bağlı kalıyor ise seri durağan bir seri olarak kabul 

edilebilir. Yani zaman serisi durağan ise, ortalaması, varyansı ve covaryansı ne zaman ölçersek ölçelim aynı 

kalmaktadır (Gujarati, 2006:713). 

Gujarati (2006:718-720), durağanlığın birim kökle tespitini aşağıdaki modelleri ele alarak açıklamıştır.  

Y t = Y 1t  + u t                                                                                                              
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Burada u t  klasik varsayımlara uyan, yani ortalaması sıfır, σ
2

 varyansı değişmeyen, ardışık bağımlı olmayan, 

olasılıklı hata terimidir. Böyle bir hata terimi “beyaz gürültülü hata terimi” diye anılır. Eşitlik, t dönemindeki 

Y’nin (t-1) dönemindeki kendi değerine göre regresyonudur. Bu regresyonda, Y 1t ’in katsayısı 1’e eşitse birim 

kök sorunuyla, yani durağan olmama durumuyla karşı karşıyayız demektir. Dolayısıyla;  

Y t = ρY 1t  + u t                                                                                                           

(2) nolu regresyonunda hesaplarda gerçekten ρ=1 bulursak, o zaman Y t olasılıklı değişkeninin birim kökü 

vardır deriz. Birim kök taşıyan bir zaman serisi, ekonometride bir rassal yürüyüş diye bilinir. 2 nolu eşitlik 

çoğunlukla başka bir biçimde şöyle yazılır: 

Y t = (ρ-1) Y 1t + u t  

          =δ Y 1t + u t                                                                                                        

Burada δ=(ρ-1),   ise, birinci fark işlemcisidir veY t = (Y t - Y 1t )’dir. 3 nolu eşitlikte δ gerçektende sıfır 

ise 3 nolu eşitliği şöyle yazabiliriz: 

Y t = (Y t - Y 1t )= u t                                                                                              

4 nolu denklemin bize söylediği, rassal bir yürüyüşün birinci farkları (=u t ) durağan bir zaman serisidir, çünkü 

varsayım gereği u t  bütünüyle rassaldır. 

Eğer bir zaman serisinin birinci farkları alınır da bunların serisi durağan çıkarsa, başlangıçtaki (rassal yürüyüş) 

serisi 1.dereceden bütünleşiktir denir. Benzer biçimde, durağan bir seriye ulaşmadan önce ilk serinin iki kez 

farkının alınması gerekiyorsa, ilk seri ikinci dereceden bütünleşik olur. Genel olarak bir zaman serisinin d kez 

farkının alınması gerekiyorsa, o seri d’inci dereceden bütünleşiktir. 

Gerek kuramsal, gerek uygulama nedeniyle Dickey-Fuller (DF) sınaması şu kalıplardaki regresyonlara 

uygulanır: 

Y t =δ Y 1t + u t                      (Sabit terimsiz ve trendsiz model)                            

Y t = β 1 +δ Y 1t + u t              (Sabit terimli model)                                                

Y t = β 1 + β 2 t+δ Y 1t + u t    (Sabit terimli ve trendli model)  

Burada t, zaman ya da genel eğilim değişkenidir. Her bir durumda sıfır ön savı δ=0, yani birim kök var 

biçimindedir. 6 nolu denklem ile diğer iki regresyon arasındaki fark, sabit terimin ve eğilim değişkeninin 

denkleme katılmasıdır. 

Eğer u t  hata terimi ardışık bağımlıysa, (6) nolu denklem şöyle düzeltilir: 

Y t = β 1 + β 2 t+δ Y 1t + α i 



m

i

itY
1

+ t                                                               

Burada sözgelimiY 1t = (Y 1t - Y 2t ), Y 2t = (Y 2t -Y 3t ), vb.dir, yani gecikmeli fark terimleri kullanılır. 

Gecikmeli fark terimlerinin sayısı, çoğunlukla görgül olarak belirlenir, ana düşünce (7) nolu denklemdeki hata 

teriminin ardışık bağımsız olmasını sağlayacak kadar terimi modele katmaktır. Sıfır ön savı burada δ=0 ya da 

ρ=1’dir, yani Y’de birim kök vardır (Y durağan değildir). (7) nolu gibi modellere DF sınaması uygulanırsa, buna 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (GDF) sınaması denir (Gujarati, 2006:718-720).              

Dickey-Fuller Birim kök testi için şu hipotezlerden yararlanır: 

H 0 : δ= 0, ρ= 1 ise; Y t zaman serisi durağan değildir (birim kök vardır). 

H 1 : δ<0 ise; Y t zaman serisi durağandır (birim kök yoktur).                                                                     

Burada H 0  hipotezi kabul edilirse, seri durağan değildir ve birim kök vardır. Reddedilirse, zaman serisi 

durağandır ve seride birim kök yoktur denir. 

Çalışmamızda kullanılan zaman serilerinin durağan olup olmadıklarını test etmek için ADF (Augmented Dickey-

Fuller) Birim Kök Testi uygulanmıştır. Test sonuçları aşağıda Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. ADF Birim Kök Analizi Sonuçları 

 

 

Veriler 

 

DÜZEY SEVİYESİ 

 

BİRİNCİ FARK SEVİYESİ 

Sabitsiz ve 

Trensiz 

Model 

Sabit Terimli 

Model 

Sabitli ve 

Trendli 

Model 

Sabitsiz ve 

Trensiz 

Model 

Sabit Terimli 

Model 

Sabitli ve 

Trendli 

Model 

CDS 0.033087 

(0.6878) 

-2.981465 

(0.0449) 

-2.901581 

(0.1723) 

-6.580095 

(0.0000) 

-6.497262 

(0.0000) 

-6.470930 

(0.0000) 

SK 2.028966 

(0.9886) 

-0.445890 

(0.8914) 

-3.477032 

(0.0557) 

-2.474216 

(0.0146) 

-3.300944 

(0.0213) 

-3.263073 

(0.0086) 

Not: (  ) içerisindeki değerler olasılık  (prob) değerleridir. ADF birim kök testleri için MacKinnon kritik 

değerleri %1, %5 ve %10 anlam seviyesinde; Sabit terimli model için -3.60, -2.93 ve -2.60, Sabit terimli ve 

trendli model için -4.19, -3.52 ve -3.19, Sabit terimsiz ve trendsiz model için -2.62, -1.94 ve -1.61. 

Tabloya bakıldığında, serilerimizin düzey seviyesinde, t ve prob. değerlerine bakıldığında her iki serimizin de 

durağan olmadığı görülmektedir. Ancak serilerimizin 1.dereceden fark düzeylerindeki t ve prob. değerlerine 

bakıldığında durağan olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, serileri birim kök’ten arındırmak için fark alma işlemi 

yapılmıştır. Bu değişkenlere ait serilerin, birinci farkı alındığında durağan hale gelmişlerdir. Dolayısıyla, dört 

değişken de birinci dereceden bütünleşiktir. Bir başka ifadeyle dört değişkenin de eş bütünleşme derecesi de 

I(1)’dir. 

3.2. VAR (Vector Autoregression) Modeli Analizleri 

Geleneksel ekonometrik analiz, makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri incelerken, eşanlı bir modeldeki 

herhangi bir denklemin uygun bir şekilde tahmin edilebilmesi için belirlenmiş olması gerektiğini ve modelin 

belirlenebilmesini de sıra ve rank koşulları olarak adlandırılan bazı koşulların sağlanmasına bağlamaktadır (Tarı, 

2014). 

Sims (1980), eşanlı modelleri, belirlenmenin sağlanması için çoğu kez değişkenlerin içsel-dışsal ayrımı ve 

parametreler üzerine kısıtlamalar koymada keyfi davranıldığı konusunda eleştirerek, bütün değişkenlerin içsel 

olarak kabul edildiği vektör otoregresyon kısaca VAR modelini geliştirmiştir (Tarı, 2014). Sims’e göre, bir 

değişken takımı arasında gerçekten eşanlılık varsa, hepsi eşit biçimde ele alınmalıdır; içsel ve dışsal değişkenler 

arasında önsel bir ayrım yapılmamalıdır (Gujarati, 2006). 

VAR modeli, modele katılan bütün değişkenlerin kendi ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerine 

tanımladığı basit çok boyutlu bir zaman serisi öngörü modelidir (Temurlenk, 1989). VAR modelleri ile tahmin 

yapabilmek için, sistemde yer alan tüm değişkenlerin durağan olmaları gerekmektedir. VAR modellerinin 

tahmini sonucunda elde edilen korelasyonlar, ele alınan değişken seti arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmektedir 

(Bozkurt, 2007:83-91). 

Y ve X gibi iki değişken için basit bir VAR modeli: 

 

 
biçiminde ifade edilebilir. Burada,  sabit terim,  i’nci denklemdeki j’nci değişkenin k gecikmesine ait 

parametre,  hata terimi ve p gecikme sayısıdır. Görüldüğü gibi, denklemlerin sağ tarafındaki değişkenler 

aynıdır. Sabit terim, modele değişkenlerin sıfırdan farklı ortalamalara sahip olması durumunda dahil edilir. VAR 

modeli gecikme sayısı dikkate alınarak p’inci dereceden VAR modeli olarak adlandırılır ve VAR(p) olarak 

gösterilir. Modelde değişkenler arasında içsel-dışsal ayrımı yapılmaksızın bütün değişkenler içsel olarak kabul 

edilir (Tarı, 2014). 

VAR modeli parametrelerinin doğrudan yorumu pek anlamlı olmamaktadır. VAR modelini yapısal analizde 

kullanabilmek için gerekli olan üç teknik Granger nedensellik testi, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırma 

yöntemidir. Bizde bu yüzden çalışmamıza bu analizlerle devam edeceğiz. 

3.3. Etki-Tepki Analizi (Impulse-Response Analyses) 

Etki-Tepki analizi fonksiyonları şokların değişkenler üzerindeki etkilerini ve hangi zamanda etkisinin ne 

olduğunu grafikler ya da tablolar yardımıyla gösterir. 
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Sistemdeki her bir değişkenin kendi ve diğer değişkenlerin hatalarına karşı reaksiyonu etki-tepkiler olarak 

adlandırılır. Etki-tepkiler aynı büyüklüğün iki farklı görünümünü ifade eder. Şoku veren değişken yönünden etki, 

şoku alan değişken yönünden ise tepki söz konusudur. İki değişken arasında değişkenlerden birinin diğerine 

neden olduğu yargılamasına dayalı olarak yapılan bu analiz etki-tepki analizi olarak adlandırılmaktadır (Tarı, 

2014). 

3.3. CDS ve Sorunlu Krediler için Etki-Tepki Fonksiyonları 
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1. Satırdaki etki-tepki grafiklerini incelediğimizde, CDS’de meydana gelecek 1 birimlik bir şokun kendisi 

üzerindeki etkisi yedinci döneme kadar pozitif yöndedir ve bu dönemden sonra etkisini kaybetmektedir. Sorunlu 

Kredilerdeki 1 birimlik şoka CDS’nin tepkisi ise eğri sıfırdan başladığı için anlamsızdır. 

2. Satırdaki etki-tepki grafiklerine baktığımızda ise CDS’de meydana gelecek 1 birimlik bir şokun Sorunlu 

Krediler üzerindeki etkisi yedinci döneme kadar pozitif yöndedir ve bu tepki anlamlıdır,  bu dönemden sonra 

tepki etkisini kaybetmektedir. Sorunlu Kredilerdeki 1 birimlik şokun kendisi üzerindeki tepkisi ise ilk dönemden 

altıncı döneme kadar pozitif seyretmekte ve daha sonra tepki azalmaktadır. 

3.4. Varyans Ayrıştırması (Variance Decomposition- VCD) 

VAR modelinden çıkarılan diğer önemli bir araç da varyans ayrıştırmasıdır. Öngörü hatalarının özelliklerinin 

bilinmesi, sistemde yer alan değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin açığa çıkarılmasında önemli bir fayda 

sağlamaktadır. Varyans ayrıştırması, her bir değişkenin öngörü hata varyansının, sistemdeki her bir değişkene 

yüklenebilecek bileşenlerine ayrıştırma oranı olarak tanımlanmaktadır. Her bir değişkenin öngörü hata 

varyansını değişkenlerin her birine paylaştırarak şokların değişkenler üzerindeki etkilerini oransal olarak 

ölçmede kullanılır (Tarı, 2014). 

Varyans ayrıştırmada bir değişkendeki değişimin % kaçı kendi, % kaçı diğer değişkenlerden kaynaklandığı 

araştırılır. Şayet varyanstaki değişimin %100 yakın bir değerini kendi başına açıklıyorsa dışsal değişken olarak 

nitelendirilir. Varyans ayrıştırma sonuçları tablo halinde aşağıdadır: 

Tablo 3. CDS ve Sorunlu Krediler Değişkenlerinin Varyans Ayrıştırma Sonuçları 

CDS’nin Varyans Ayrıştırması 

Period S.H CDS SK 

 1  0.257630  100.0000  0.000000 

 2  0.260471  99.99762  0.002376 

 5  0.272082  94.93837  5.061634 

 6  0.273982  94.95146  5.048542 

 9  0.274466  94.90742  5.092577 
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 10  0.274512  94.87832  5.121675 

Sorunlu Krediler Varyans Ayrıştırması 

Period S.H CDS SK 

 1  0.037738  0.282125  99.71787 

 2  0.045611  16.32707  83.67293 

 5  0.058215  36.82802  63.17198 

 6  0.058715  37.86137  62.13863 

 9  0.059007  37.79197  62.20803 

 10  0.059090  37.84907  62.15093 

CDS’nin varyans ayrıştırması, CDS üzerindeki yüzde değişmelerin en fazla kendisi tarafından açıklandığını 

göstermektedir. CDS değişkenini açıklamada Sorunlu Krediler değişkeninin payı ilk döneme baktığımızda yok 

ama bu dönem arttıkça artmakta ve 10. dönemde %5.12 olmaktadır.  

Sorunlu Kredilerin varyans ayrıştırması, SK üzerindeki yüzde değişmelerin en fazla kendisi tarafından 

açıklandığını göstermektedir. SK değişkenini açıklamada CDS değişkeninin payı ilk döneme baktığımızda %0.2 

ama bu dönem arttıkça artmakta ve 10. dönemde %37.8 olmaktadır.  

3.5. Granger Nedensellik Analizi  

Nedensellik analizi iki değişken arasında sebep-sonuç ilişkisinin olup olmadığını, eğer bir ilişki varsa ilişkinin 

yönünü test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uygulamalı ekonometrik çalışmalarda zaman serileri arasındaki 

nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi için en sık kullanılan yöntem Granger (1969) tarafından geliştirilen 

nedensellik analizidir.  

Granger (1969:424-438) tarafından geliştirilen nedensellik testine göre iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin 

olup olmadığı, böyle bir ilişki söz konusu ise hangi değişkenin diğerini etkilediği araştırılmaktadır. Yani X t  ve 

Y t  gibi iki değişkenin birbiriyle olan regresyon ilişkisi incelenmektedir. Eğer iki değişken arasında uzun 

dönemli bir ilişki tespit edilemezse, bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında standart 

Granger testinden yararlanılmaktadır. 

Gujarati (2006:620-622), Granger sınaması, Y ile X değişkenlerinin tahmin edilmesine ilişkin bilgilerin yalnızca 

bu değişkenlerin zaman serisi verilerinde bulunduğunu varsaymaktadır. Sınama şu regresyonların tahminini 

gerektirmektedir: 

Y t =


n

i

i

1

 X it +


n

j

j

1

 Y jt +u t1                                                                               

X t =


m

i

i

1

 X it +


m

j

j

1

  Y jt +u t2                                                                                

Burada u t1  ve u t2  bozucu (hata) terimlerinin ilişkisiz oldukları varsayılmaktadır. (1) denklemi, bugünkü 

Y t ’nin, geçmiş Y t  değerleri ve X t  değerleri ile ilişkili olduğunu, (2) ise benzeri bir davranışı X t  için öngörür.  

Granger Nedensellik için kurulacak hipotezler ise: 

(18) numaralı denklem için oluşturulan; 

H 0 : i = 0 ise X t , Y t ’nin Granger nedeni değildir. 

H 1 : i  0 ise X t , Y t ’nin Granger nedenidir. 

(19) numaralı denklem için oluşturulan; 

H 0 : j =0 ise Y t , X t ’nin Granger nedeni değildir. 

H 1 : j  0 ise Y t , X t ’nin Granger nedenidir. 

Granger nedensellik testi ile ilgili tüm bu açıklamaları yaptıktan sonra, çalışmamızda da bu yöntem 

uygulanmıştır. Uygulanan test sonuçları aşağıda Tablo 4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

H 0  Hipotezi Gözlem Sayısı F-statistic Prob. 

CDS, SK’nın granger nedeni değildir  

39 
 15.39694 0.0015 

SK, CDS’nin granger nedeni değildir  3.591227 0.3091 

Tablodaki sonuçlara göre; %5 anlam seviyesinde CDS, SK’nın nedeni değildir hipotezi reddedilmiştir, yani 

CDS’den, SK’ya doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. SK’dan CDS’ye bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

Bu sonuçlar da, etki-tepki ve varyans ayrıştırması sonuçlarına paraleldir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Takipteki krediler; banka ile borçlu firma arasındaki geri ödeme anlaşmasına vadesinde uyulmayarak kredinin 

anapara ve faiz, kar payı ödemelerinin tahsilatın gecikmesi ve zarar ihtimalinin ortaya çıkmasıdır. CDS (Kredi 

Temerrüt Swapları) ise ülkelerin risk primini gösteren ve kredi riskinin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için 

yapılan bir finansal sigorta hükmündedir. Bu çalışmanın amacı ise; Türk Bankacılık sektöründeki sorunlu kredi 

toplam tutarları ile CDS primleri arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik olarak incelenmesidir. 

Bu amacı gerçekleştirmek için; 2005:1-2015:3 yıllarına ait Sorunlu Krediler (SK) ve Kredi Temerrüt Swapları 

(CDS) verileri üçer aylık dönemler halinde ele alınmıştır. Daha sonra ADF Birim kök testi yapılmış ve VAR 

analizi çerçevesinde, Etki-Tepki analiz, Varyans Ayrıştırması ve son olarak Granger Nedensellik analizi 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye ekonomisi için incelenen dönemler arasında CDS’den Sorunlu 

Kredilere doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 
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ÖZET 

İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler arasında bulunan Bilgi Teknolojileri (BT) ve Araştırma ve 

Geliştirme (AR-GE) harcamalarının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dünyada AR-GE faaliyetlerine 

önem veren ülkeler büyümekte ve gelişmektedirler. Türkiye AR-GE harcamalarında birçok ülkenin gerisindedir. 

Bu çalışmada Borsa İstanbul dokuma sektöründe işlem gören 21 şirketten AR-GE harcaması yapan 10 şirketin 

2009-2013 yılları arasındaki mali tablolarından veriler alınarak AR-GE harcamaları ile karlılık arasındaki ilişki 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda AR-GE harcamaları ile karlılık arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, BT, AR-GE Harcamaları, Karlılık, Rekabet 

 

IMPACT OF R&D EXPENDITURES ON PROFITABILITY: A CASE STUDY OF THE 

TEXTILE SECTOR ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

 

ABSTRACT 

The importance of information technology and R&D expenditure’s importance as factors in providing 

competitive advantage is increasing day by day in companies. The countries that emphasise R & D activities are 

growing and developing throughout the world. Turkey falls behind many other countries in Research and 

Development expenditure. This study analyzes the relationship between R&D expenditure and profitability in 

the textile sector on companies traded on the Istanbul Stock Exchange. 21 companies make R & D spending 

based on 2009-2013 data from the financial statements. It was concluded that there is a relationship between 

profitability and R & D expenditure. 

Keywords: Information Technology, IT, R&D Expenditure, Profitability, Competition   

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte rekabet şekil değiştirerek etkisini göstermektedir. Küreselleşmenin firmalar 

üzerinde olumlu etkisinin yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte bir yandan pazarlar 

hızla büyürken diğer yandan da rakipler hızla çoğalmaktadır. Küresel rekabetin artması sonucu tüketiciler, 

dünyanın herhangi bir bölgesinde üretilmiş ürünler arasından seçim yapabildiklerinden istek/beklentileri 

artmakta ve daha iyisini bulma çabası içine girmektedirler (Lauden ve Lauden, 1996:477).  

Şirketler rekabet edebilmek için küresel çapta değişimleri ve yenilikleri takip etmektedirler. Günümüz 

dünyasında rakiplerle baş etmenin güncel yolu teknolojik yatırımlardan geçmektedir. Küresel çapta hızla gelişen 

ve büyüyen teknolojiyi rakiplerinden önce firmasına adapte eden yarışta bir adım öne geçecektir. “Bilgi 
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teknolojileri (BT), mikro elektronik aygıtlar ve programlanmış komutlar veya yazılımların yoğun bir biçimde 

kullanılmasını sağlayan bir çeşit sermaye donanımı olarak tanımlanabilmektedir” (Türen, Gökmen ve Tokmak, 

2014). BT donanım, yazılım, prosedürler ve insan kaynaklarını içermektedir (Palvia, 1997:241). Son yıllarda 

dünya çapında örgütler yatırımlarını büyük ölçüde bilgi teknolojilerine ve sistemlerine yapmaktadırlar.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Jawabreh, Allahham ve Ahmad (2012), bilgi teknolojilerin karlılığa etkisini Royal Jordanian Airlines şirketinin 

mali tabloları üzerinden incelemişlerdir. Mali tablolarda esas olarak teknik cihazlar çalışmaya alınmıştır. 

Çalışma sonucunda bilgi teknolojilerine yatırımın pozitif etkisinin bulmuştur. 

Michael (2007), teknolojinin karlılık üzerine etkisini inceleyen bir çalışma yapmıştır. Bilgisayar teknolojilerine 

harcama yapma ilişkisiz çeşitlendirme stratejisinin önemli derecede tamamlayıcısı olduğu sonucuna varmıştır. 

Kocamış ve Güngör (2014), Türkiye’de AR-GE harcamaları ve teknoloji sektöründe AR-GE giderlerinin karlılık 

üzerine etkisini Borsa İstanbul teknoloji sektöründe işlem gören 16 firmanın 2009-2013 yılları arasında finansal 

performans verilerini kullanarak analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda AR-GE harcamaları ile şirketin faaliyet 

karı, vergi öncesi kar ve dönem net karı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Kaya ve Uğurlu 

(2013), AR-GE harcamaları ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelemişler, ihracat sektöründe ihtiyaç duyulan AR-

GE miktarını da etkilemesinin kaçınılmaz olduğu sonucuna varmışlardır.  

Akçay (2011), otoregressif (VAR) modelini kullanarak, 1960-2007 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde 

toplam AR-GE yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki eş bütünleşme ve nedensellik ilişkisini incelemiştir. 

Eş bütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. Korkmaz (2010), 

Türkiye için AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye Johansen eş bütünleşme yöntemi ile 

1990-2008 dönemleri arasındaki yıllık verileri kullanılarak incelemiş, her iki değişken arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin var olduğunu göstermiş ve söz konusu iki değişkenin uzun dönemde birbirlerini etkiledikleri sonucuna 

varmıştır. 

Zerenler, Türker ve Şahin (2007), günümüzün rekabetçi ortamında hızla gelişip büyüyen işletmelerin genellikle 

AR-GE’ye önem veren, yenilikçi işletmeler olduğu; araştırma-geliştirmeye önem verilmesinin pazarla, işletme 

ile sosyal fayda ve personelle ilgili çeşitli nedenlerinin bulunduğu, araştırma geliştirmenin küresel ölçekte önem 

kazandığı sonucuna varmışlardır. Atay (2013), Kobilerde AR-GE’nin verimliliğe etkisini, Gaziantep ilinde 55 

KOBİ’ye uygulanan anketin sonuçlarını değerlendirerek incelemişlerdir. İşletmelerde AR-GE faaliyetlerine 

önem verilmesi işletmenin sermayesi ile ilgili olmakla beraber, yöneticilerin teknoloji ve bilginin verimliliği 

arttıracağına inanması gerektiği sonucuna varmıştır. Özer ve Çiftçi (2009), çalışmalarında AR-GE harcamaları 

ile genel ihracat, bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı ve ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Panel veri tekniği kullanılarak yapılan analizlerde OECD ülkeleri için AR-GE ile ihracat 

arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişki saptamışlardır. 

Gülmez ve Yardımcıoğlu (2012), 21 OECD ülkesinin verilerini kullanarak 1990-2010 dönemi için AR-GE 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. Bu amaçla Pedroni ve Kao 

eşbütünleşme testleri, Pedroni DOLS ve FMOLS testleri ve Canning; Pedroni panel nedensellik analizi 

kullanılmıştır. Uzun dönemde AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak 

anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Göçer (2013), AR-GE harcamalarının yüksek teknolojili 

ürün ihracatı, bilgi iletişim teknolojileri ihracatı, toplam ihracat ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ile 

yüksek teknolojili ürün ihracatının dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri gelişmekte olan 11 Asya ülkesi için 

1996-2012 dönemi verileri kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi 

yöntemiyle analiz etmiştir. AR-GE harcamalarındaki %1’lik artışın yüksek teknolojili ürün ihracatını %6,5, 

bilgi-iletişim teknolojileri ihracatını %0,6 ve ekonomik büyümeyi %0,43 oranında arttırdığı tespit etmiştir.  

3. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) 

3.1. AR-GE’nin Tanımı 

AR-GE faaliyetleri ile elde edilen yenilik, teknolojik gelişmeler firmaların verimliliğini arttırmaktadır. Firmanın 

verimliliğin artması rekabet etkinliğini etkilemektedir. Bu, ülkenin de rekabet gücünü arttırdığından dolayı 

gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde devlet desteği verilmesine neden olmaktadır. 

OECD’ye göre AR-GE aşağıdaki üç ana faaliyeti kapsamaktadır:  

- Temel araştırma (basic research); belirli kendine has bir uygulama veya kullanım düşünülmeden kuramsal veya 

deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan faktörlere ilişkin yeni bilgilerin 

edinilmesidir. 

 - Uygulamalı araştırma (applied research); hedeflenen amaca yönelik olarak özgün bilgi elde edilme yönünde 

yapılan çalışmalardır. 
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- Deneysel geliştirme (experimental development); araştırmadan ve/veya pratik deneyimden edinilmiş olan 

bilgilerin kullanılarak yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulması veya halen üretilmiş veya 

oluşturulmuş olanların iyileştirmesi amacıyla yürütülen programlı çalışmalardır 

(http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3111). 

Türkiye’de AR-GE faaliyetlerinin vergi sistemi aracılığı ile desteklenmesi 1985 yılında başlamış olmakla 

birlikte; günümüzde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenen AR-GE indirimi 

ile sürdürülmektedir (Köse ve Ferhatoğlu, 2009). 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanununun madde 2, a bendinde “Araştırma 

ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, 

sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, 

çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, 

bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan 

faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır. 

3.2. AR-GE Faaliyetlerinin Önemi 

Eskiden beri bilgi ve teknoloji hayatımızın esas katmanlarından biri olmuştur. İnsanoğlunun çaba ve uğraşlarıyla 

bilim ve teknoloji hızla büyümüştür. Küresel iş çevresinde müşteri potansiyelinin artmasının çok yönlü bilgi ve 

teknoloji ile donatılmış ürünlerden geçtiğini analiz etmesiyle bir devrim yaşanmıştır (Fadun, 2013). Küreselleşen 

dünyada bilgiye erişim kanallarının genişlemesiyle tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri de değişmiştir. Müşterinin 

istek ve beklentileri ancak yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile olmaktadır. Teknolojideki gelişme ve çeşitlenme 

ise ancak ar-ge çalışmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaların sonucu ortaya çıkan bilgi, tüm 

ekonomiye can vermekte ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır (Şahin, Türker ve Zerenler, 2007). 

Böylece rekabet edebilme gücü de artmaktadır. 

Günümüzde gelişen bilgisayar ve bilgi teknolojileri araştırma geliştirme faaliyetlerine yeni bir ivme 

kazandırmıştır. Artık birçok ülke, 1960'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan, bilim ve teknolojiyi 

kalkınma modellerinin ana ekseni haline getirmiş bulunmaktadır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde önemli bir yeri 

olan AR-GE faaliyetleri Türkiye için halen önemi tam olarak anlaşılamayan ve gelişmiş ülke ekonomilerine 

nazaran niceliksel ve niteliksel olarak geride kalan bir kavramdır (Ünal ve Seçilmiş, 2014: 203). 

4. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA AR-GE HARCAMALARI 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), teşkilata 34 ülke üye olup, merkezi Paris'te bulunan 

uluslararası bir kuruluştur. Türkiye’nin kurucu üyelerden olduğu bu teşkilat, ekonomi, kalkınma, yönetişim 

alanlarında politika analizleri yapmakta, bünyesindeki komiteler aracılığıyla üye ülke yönetimlerini bir araya 

getirerek tecrübe paylaşımını sağlayan platformlar oluşturmaktadır (Coşkun, 2013:104). Bu açıdan Türkiye’deki 

AR-GE harcamalarını diğer ülkelerle ve özellikle de OECD ülkelerindeki AR-GE harcamalarıyla karşılaştırarak 

analiz etmek yerinde olacaktır (Kocamış ve Güngör, 2014).  

4.1. Türkiye’ de Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 

ile Dolaylı AR-GE Destekleri 

“Araştırma-Geliştirme İçin Devlet Bütçe Ödenek ve Harcamaları” yöntemi esas alınarak hesaplanan Tablo 1 

aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. 

 Kamu kurum / kuruluşlarında gerçekleştirilen ve devlet tarafından finanse edilen AR-GE faaliyetleri,  

 Ticari sektör, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve yükseköğretim sektöründe gerçekleştirilen ve 

devlet tarafından finanse edilen AR-GE faaliyetleri,  

 Yurtdışında (uluslararası kuruluşlar dahil) devlet tarafından finanse edilen AR-GE faaliyetleri. 
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Tablo 1. Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar ile dolaylı AR-GE 

destekleri, 2008-2015 (TUİK, 2015) 

    (Milyon TL)  

Dönem Ar-Ge harcamaları Dolaylı 
2,3 

Ar-Ge destekleri  

2008 2 427  195 

2009 3 612  548 

2010 3 786  668 

2011 4 426  803 

2012 4 523  921 

2013 5 828  923 

2014 5 611 1 178 

2015 5 860 
1
 1 491 

1
 2015 başlangıç ödeneklerine göre, önceki yıllar gerçekleşen harcamalara göre hesaplanmıştır. 

2
 193, 5520, 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsar. 

3
 2015 yılı tahmindir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar 

2008 yılında 2 milyar 427 milyon TL seviyesinden 2015 yılında 5 milyar 860 milyon TL seviyelerine 

yükselmiştir.  

AR-GE faaliyetleri kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket neticeleri ile 

devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de 

Gayri Safi Yurtiçi AR-GE Harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL 

olarak hesaplanmıştır. 2013 yılında %0,95 olan Gayri Safi Yurtiçi AR-GE harcamasının Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2014 yılında %1,01’e yükseldi 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18661). 

4.2. Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Hedeflere Göre Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin 

Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 

Devletlerin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödeneğe bakarak o ülkenin bu 

faaliyetlere ne derece önem verdiğini öğrenmek mümkündür. Tablo 2’de Türkiye’nin sosyo-ekonomik hedeflere 

göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar yer almaktadır. Tabloda 

görüldüğü üzere genel üniversite fonlarından finanse edilen genel bilgi gelişimi AR-GE faaliyetleri 2008-2014 

yılları arası en büyük yüzdeliği almakta iken savunma AR-GE faaliyetleri ikinci sırada yer almaktadır. 

 

 

Grafik 1. Sosyo-ekonomik hedefler, 2015, Kaynak: TUİK. 

 

Grafik 1’de görüldüğü üzere merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-

ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] 

sınıflandırıldığında, 2015 yılı için en çok ödenek %40,2 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından 

finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %21 ile savunma, %16,2 ile Endüstriyel Üretim ve Teknoloji ve %9,1 ile 

Genel Bilgi Gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) takip etti 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18663).
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Tablo 2. Türkiye’de Sosyo-ekonomik hedeflere göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar, 2008-2014. (Kaynak TUİK). 

  

Toplam 

Yeryüzü-nün 

keşfi ve 

kullanımı 

Çevre 

Uzayın keşfi 

ve 

kullanımı 

Ulaşım, 

telekomünik

asyon 

ve diğer 

altyapılar 

Enerji 

Endüstriyel 

üretim ve 

teknoloji 

Sağlık Tarım Eğitim 

Kültür, 

eğlence, 

din ve kitle 

iletişim 

Siyasi ve 

sosyal 

sistemler, 

yapılar ve 

süreçler 

Genel bilgi 

gelişimi: Ar-

Ge (Genel 

Üniversite 

Fonlarından 

finanse 

edilen) 

Genel bilgi 

gelişimi: Ar-

Ge (diğer 

kaynaklar-

dan finanse 

edilen) 

Savunma 

2008 TL 2 426 751 426 90 975 743 47 474 490 20 758 266 44 677 573 58 992 164 234 673 645 91 113 968 82 174 221 57 744 257 1 629 010 18 490 907 942 064 046 246 786 893 489 196 242 

 

% 100 3,7 2 0,9 1,8 2,4 9,7 3,8 3,4 2,4 0,1 0,8 38,8 10,2 20,2 

2009 TL 3 611 702123 61 305 397 52 385 865 31 993 694 35 053 814 68 697 306 402 839 585 86 560 756 147 990 670 56 695 930 3 485 582 28 745 172 1 430 203 362 285 527 547 920 217 443 

 

% 100 1,7 1,5 0,9 1 1,9 11,2 2,4 4,1 1,6 0,1 0,8 39,6 7,9 25,5 

2010 TL 3 786 008 002 113 277 037 56 411 536 49 226 878 26 060 900 91 901 558 368 430 925 124 418 787 122 428 742 68 014 257 1 875 282 22 702 997 1 586 532 827 301 565 723 853 160 555 

 

% 100 3 1,5 1,3 0,7 2,4 9,7 3,3 3,2 1,8 0 0,6 41,9 8 22,5 

2011 TL 4 425 965 637 121 844 841 89 855 298 36 403 436 25 641 334 95 336 663 368 443 244 73 983 037 152 472 316 61 011 657 2 652 606 48 024 879 2 009 340 381 434 539 545 906 416 400 

 

% 100 2,8 2 0,8 0,6 2,2 8,3 1,7 3,4 1,4 0,1 1,1 45,4 9,8 20,5 

2012 TL 4 523 313 665 144 961 228 80 566 985 35 953 955 27 263 731 100 439 644 383 776 882 66 517 195 149 059 404 65 892 560 2 769 029 55 839 639 2 122 207 277 495 961 124 792 105 012 

 

% 100 3,2 1,8 0,8 0,6 2,2 8,5 1,5 3,3 1,5 0,1 1,2 46,9 11 17,5 

2013 TL 5 828 325 048 114213588 53 859 775 10 986 473 48 609 277 69 787 484 732 270 217 13 244 241 128 159 946 80 970 026 1 842 407 30 711 121 2 351 394 961 437 008 007 1755 267 528 

 

% 100 2 0,9 0,2 0,8 1,2 12,6 0,2 2,2 1,4 0 0,5 40,3 7,5 30,1 

2014 TL 5 528 409171 142 814 230 56 655 592 15 639 430 46 183 274 73 343 102 884 396 813 11 935 287 148 419 688 73 162 703 2 159 552 37 014 789 2 101 774 865 580 409 626 1354 500 220 

  

100 2,6 1,0 0,3 0,8 1,3 16,0 0,2 2,7 1,3 0 0,7 38 10,5 24,5 
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4.3. Dünyada Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 

 AR-GE harcamalarındaki rakamlar bir ülkenin ekonomik olarak gelişmişliği, rekabet gücü ve dünyadaki yerini 

açıklayan önemli verilerdir. Günümüzde, AR-GE faaliyetlerine bütçesinden yüksek pay ayıran ülkeler küresel 

çapta refah seviyesini arttıracaklardır. Tablo 3’te görüldüğü üzere 2010 yılında İsrail % 3.930 ile gayri safi milli 

hasıla içinde en fazla pay ayıran ülke olurken 2014 yılında İsrail % 4.109 ile ikinci sıraya yerleşirken birinciliği 

% 4.292 Kore devleti almıştır. AR-GE harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payı ile Türkiye devleti her 

ne kadar yıllar itibari ile artan bir ivme ile bir artış gösterse de bir çok ülkenin gerisinde durmaktadır. Tablo 3’te 

2010 yılında ülkemiz % 0.843 ile yer alırken 2014 yılında az da olsa % 1.007’ye çıkmıştır. 
 

  

Tablo 3. Dünyada Ar-Ge Harcamalarının 2010-2015 Yılları Arası Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı 

(%), Kaynak: Main Science and Technology Indicators, 2015:23 

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arjantin 0.492 0.515 0.579 0.585 -- -- 

Avustralya 2.196 2.128 -- 2.114 -- -- 

Avusturya 2.738 2.682 2.886 2.964 2.986 3.001 

Belçika 2.051 2.155 2.363 2.430 2.465 -- 

Kanada 1.838 1.799 1.786 1.688 1.612 -- 

Şili 0.331 0.353 0.365 0.391 0.379 -- 

Çin Halk Cumhuriyeti 1.727 1.794 1.928 2.015 2.046 -- 

Tayvan 2.804 2.896 2.952 3.007 3.006 -- 

Çek Cumhuriyeti 1.340 1.560 1.790 1.910 1.997 -- 

Danimarka 2.937 2.966 3.001 3.057 3.051 -- 

Estonya 1.581 2.307 2.114 1.715 1.432 -- 

Avrupa Birliği (28 Ülke) 1.841 1.881 1.920 1.930 1.936 -- 

Finlandiya 3.726 3.639 3.419 3.297 3.174 -- 

Fransa 2.175 2.191 2.229 2.243 2.256 -- 

Almanya 2.711 2.793 2.872 2.826 2.842 -- 

Yunanistan 0.598 0.672 0.700 0.813 0.835 -- 

Macaristan 1.147 1.196 1.270 1.397 1.371 -- 

İzlanda -- 2.495 -- 1.873 1.891 -- 

İrlanda 1.607 1.533 1.564 1.536 1.519 -- 

İsrail 3.930 4.011 4.129 4.088 4.109 -- 

İtalya 1.222 1.209 1.270 1.306 1.287 -- 

Japonya 3.254 3.383 3.343 3.474 3.583 -- 

Kore 3.466 3.744 4.026 4.149 4.292 -- 

Lüksemburg 1.527 1.495 1.288 1.301 1.256 -- 

Meksika 0.455 0.426 0.432 0.501 0.541  

Hollanda 1.725 1.903 1.939 1.958 1.973 -- 

Yeni Zelanda -- 1.248 -- 1.172 -- -- 

Norveç 1.651 1.628 1.620 1.652 1.705 -- 

OECD-Toplam 2.299 2.330 2.335 2.370 2.371 -- 

Polonya 0.721 0.746 0.881 0.871 0.941 -- 

Portekiz 1.533 1.457 1.378 1.326 1.285 -- 

Romanya 0.452 0.493 0.483 0387 0.383 -- 

Rusya 1.130 1.091 1.126 1.133 1.187 -- 

Singapur 2.013 2.151 1.999 2.000 - -- 

Slovak Cumhuriyeti 0.618 0.665 0.808 0.827 0.886 -- 

Slovenya 2.058 2.424 2.579 2.604 2.386 -- 

Güney Afrika 0.737 0.734 0.732    

İspanya 1.350 1.325 1.284 1.262 1.222 -- 

İsveç 3.216 3.249 3.281 3.306 3.161 -- 

İsviçre -- -- 2.967 -- -- -- 

Türkiye 0.843 0.860 0.922 0.945 1.007 -- 

İngiltere 1.695 1.691 1.622 1.664 1.701 -- 

Amerika Birleşik Devletleri 2.740 2.763 2.699 2.742   

-- Mevcut Değil 
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4.4. Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarında Firmaların Durumu 

AR-GE yatırımlarının en yoğun olarak yapıldığı sektörlerden biri ileri teknoloji sektörüdür. İleri teknoloji 

sektörleri olarak savunma ve uzay teknolojileri sektörü, ilaç sektörü ve yarı iletkenler sektörü örnek verilebilir 

(Özer ve Çiftçi, 2009: 46).  

Türkiye’de AR-GE harcaması yapan ilk 250 şirketin toplamı Yahoo’nunki kadar dahi olamamıştır. Bu durum 

Türkiye ekonomisi için önemli bir eksikliktir. Dünyanın saygın AR-GE listelerinde yer alan Türk şirketlerinin 

sayısı birkaç taneyi geçmemektedir. Avrupa Komisyonu tarafından her yıl hazırlanan AR-GE skorbordu 

araştırması harcamalar bazında, şirketlerin performanslarını ölçerek bir sıralama sunmaktadır. Komisyonun son 

açıkladığı 1500 şirketin yer aldığı listede Türkiye’den Koç Holding, Teknosa, Vestel Elektronik, Ford Otomotiv 

ve Rodi Giyim’in yer aldığı sadece 5 şirket bulunmaktadır. Koç Holding 1500 şirketin yer aldığı listede 483. 

sırada yer almaktadır. Türkiye’nin bu tip listelerde çok az şirket ile temsil edilmesinde AR-GE çalışmaları 

tanıtım eksikliğinin de payı vardır (Turkishtime Dergisi, Ağustos, 2013:40).  

Türkiye’de 2014 yılında en fazla AR-GE harcaması yapan ilk 30 şirket Tablo 4’te gösterilmiştir. Tabloda 

görüldüğü üzere Aselsan 807.059.318 TL AR-GE harcaması ile ilk sırada yer alırken, sırasıyla Tofaş, Ford 

Otomotiv, Tusaş Havacılık, Arçelik takip eden şirketler olmuştur. AR-GE harcamasının toplam cirodaki payı ile 

Aselsan 2013’te olduğu gibi 2014 yılında da ilk sıradadır. Şirketler maliyet tedbirleri kapsamında bulundukları 

pozisyonları korumak için AR-GE faaliyetlerine gereken önemi vermedikleri görünmektedir. 

 

Tablo 4. En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 30 Şirket (2014). Kaynak: Turkishtime Dergisi, Aralık, 

2015:142. 

2014 

Sıralama 

2013 

Sıralama 

 

Şirket 

2014'te 

yapılan Ar-Ge 

harcaması 

(TL) 

2014 Ar-Ge 

harcamasının 

toplam cirodaki 

payı (%) 

Ar-Ge 

çalışanı 

sayısı 

2015'te yapılması 

planlanan Ar-Ge 

harcaması (TL) 

1 1 Aselsan 807.059.318 32,21 2152  

2 6 Tofaş 548.104.537 7,00 600  

3 2 Ford Otomotiv 327.705.902 3,00 1426  

4 3 Tusaş Havacılık 255.200.000 15,00 1003 224.910.000 

5 5 Arçelik 132.932.689 1,81 1004 157.000.000 

6 * Vestel 103.139.000    

7 8 Mercedes-Benz Türk 86.083.570 0,90 324 92.656.873 

8 145 Netaş 87.009.008 15,00 680 95.312.332 

9 12 TürkTelekom 66.521.000    

10 * Novartis 52.318.100  32 55.000.000 

11 11 Şişecam 42.957.453  120  

12 15 BSH Ev Aletleri 41.457.782 1,00 190 53.000.000 

13 17 Otokar 41.346.403 3,36 486 45.481.043 

14 4 Roketsan 41.234.633 6,00 602 108.695.684 

15 7 Karsan 38.423.498 15,00   

16 * FNSS Savunma Sistemleri 38.000.000 5,00 161 50.000.000 

17 18 Bosch 32.004.326 1,00 117 41.179.698 

18 14 Tüpraş 31.670.812 0,80 63  

19 * Gate Elektronik 30.994.842 14,30 207 37.500.000 

20 24 Logo Yazılım 29.270.750 24,18   

21 19 Tusaş Motor 26.800.000 4,70 284 40.500.000 

22 16 Oyak Renault 21.472.970 0,24 183 29.166.000 

23 32 Kordsa 19.753.982 3,02 78 22.547.000 

24 30 Trakya Cam 18.453.814    

25 * Zentiva Sağlık Grubu 17.501.776 5,46 77 21.879.955 

26 44 Karel Elektronik 16.810.504    

27 * Temsa Global 16.370.642 2,45 170 18.500.000 

28 * Teklas Kauçuk 16.240.000 2,90 106 18.000.000 

29 * DYO Boya 16.121.722    

30 41 Anadolu Isuzu 15.833.801 2,16 87 19.688.775 
* Yeni Giren Şirket 
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5. UYGULAMA VE ANALİZ 

Çalışmada dokuma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin AR-GE giderleri ile karlılık arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Analizde Borsa İstanbul dokuma sektöründe işlem gören 21 şirketten AR-GE harcamacı yapan 10 

şirketin 2009-2013 yılları arasındaki mali tablolarından veriler alınmıştır (Tablo 5). Sektörde faaliyet gösteren 21 

şirketten sadece 10’unun AR-GE harcaması yapması sebebiyle 10 şirket araştırmaya alınmıştır. Kamuoyu 

Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) internet sitesinden elde edilen veriler IBM SPSS 21.0 versiyonlu paket 

program kullanılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 5. Analize Alınan Şirketler 

1 ATEKS AKIN TEKSTİL 

2 BOSSA BOSSA 

3 IDAS İDAŞ 

4 KRTEK KARSU TEKSTİL 

5 KORDS KORDSA GLOBAL 

6 MNDRS MENDERES TEKSTİL 

7 SKTAS SÖKTAŞ 

8 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 

9 YATAS YATAŞ 

10 YUNSA YÜNSA 

Analizde faaliyet kar/zararı, vergi öncesi kar/zararı ve dönem net kar/zararı değişkenler olarak kullanılmıştır. 

Çalışmada şirketlerin gelir tablosundaki “araştırma geliştirme giderleri” bağımsız değişken olarak alınmıştır. 

Dokuma sektöründe faaliyet gösteren firmaların AR-GE giderleri ile faaliyet kar/zararı, vergi öncesi kar/zararı 

ve dönem net kar/zararı ilişki olup olmadığı hipotezler kurularak test edilmiştir. 

H0: Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1: Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini ölçmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 6’da görüldüğü gibi 

değişkenler arasında ilişki tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6. Korelasyon Tablosu  

 
Faaliyet 

Kar/Zarar 

Vergi Öncesi 

Kar-Zarar 

Dönem Net 

Kar/Zarar 
AR-GE 

Faaliyet 

Kar/Zarar 
1 0,943** 0,914** 0,425** 

Vergi Öncesi 

Kar-Zarar 
0,943** 1 0,985** 0,441** 

Dönem Net 

Kar/Zarar 
0,914** 0,985** 1 0,419** 

AR-GE 0,425** 0,441** 0,419** 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level 

Korelasyon tablosunda görüldüğü üzere AR-GE harcamaları ile faaliyet kar/zarar arasında r= 0,425 ile pozitif 

yönlü, anlamlı ve orta derecede bir ilişki vardır. Bunun anlamı AR-GE harcamaları artınca faaliyet karlılığı artar 

ya da AR-GE harcamaları azalınca faaliyet karı azalacaktır. AR-GE harcamaları ile vergi öncesi karlılık arasında 

r=0,441 değeri ile pozitif yönlü, orta derecede ilişki söz konusudur. AR-GE harcamaları ile dönem net karı 

arasında r=0,419 değeri ile pozitif yönlü, orta derecede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

AR-GE harcamalarının faaliyet kar/zararı üzerine etkisi Tablo 7’de açıklanmaktadır. Tablonun 1. sütunundaki R 

değeri AR-GE ile faaliyet karı arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyonu ifade etmektedir (r=0,425). Regresyon 

denkleminin belirleme (determinasyon) katsayısı, denklemin doğrusal korelasyon katsayısının karesine verilen 

addır (Günel, 2003). İkinci sütundaki determinasyon (belirleme) katsayısı olan R² değeri AR-GE harcamaları 

faaliyet kar/zararın %18’ini açıklamaktadır. Yani faaliyet karının/zararının %18’i AR-GE harcamaları ile ilgilidir 

geri kalan %82’si başka değişkenler tarafından açıklanabilir.  

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=839
http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=889
http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=980
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R² belirlilik katsayısı çoklu modellerde genellikle yeterli değildir. Çünkü çoklu regresyon modelleri için 

denkleme yeni değişken ilave edilmesi durumunda R² değeri genellikle artmaktadır. Bu yüzden anlamlı bir test 

yapabilmek için çoklu modellerde düzeltilmiş R² hesaplanmalıdır (Karacabey ve Gökgöz, 2012). Tablo 7’de 3. 

sütundaki düzeltilmiş R² değeri açıklama gücünün faaliyet kar/zararı için %16 olduğu görünmektedir. 

Sig=0,002<0,05 olduğundan AR-GE’nin faaliyet kar/zararı üzerindeki etkisi anlamlıdır. 

 

Tablo 7. Ar-Ge Harcamalarının Faaliyet Kar/Zararı üzerine etkisi 

R R² Düzeltilmiş R² F Sig. 

,425
a
 ,180 ,163 10,571 ,002 

 

Regresyon bir değişken kullanarak başka bir değişkenin değerini tahmin etme yöntemidir. Regresyonda iki 

değişkene ait bir model oluşturulur. Bu model doğrusal bir modeldir dolayısıyla bu ilişki bir doğru denklemi 

kullanılarak ifade edilir. Doğru denklemini; 

Yi= bₒ+b1Xi+Ɛi şeklinde yazabiliriz. 

 b1= Bağımsız değişkenin katsayısı olmakla beraber regresyon doğrusunun eğimini verir. Aynı zamanda ilişkinin 

yönünü ve büyüklüğünü belirler. 

 bo= Y eksenini kesme noktasıdır. X sıfır iken Y’nin aldığı değerdir. 

Tablo 8’deki veriler dikkate alınarak regresyon modeli aşağıda belirtilen şekilde yazılabilir: Faaliyet kar/zarar= 

bo+b1* AR-GE giderleri yani Faaliyet kar/zarar= 8064380,685+5,249*(AR-GE giderleri). AR-GE giderlerinin 1 

birim artması faaliyet kar/zararı 5,249 birimlik bir artışa neden olmaktadır. (sig=0,002<0.05) 
 

Tablo 8. Model Parametreleri 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8064380,685 5002115,245  1,612 ,113 

AR-GE 5,249 1,614 ,425 3,251 ,002 

Bağımlı değişken: Faaliyet kar/zarar 

 

AR-GE harcamalarının vergi öncesi kar/zararı üzerine etkisi Tablo 9’da gösterilmiştir. Bağımlı değişkenlerdeki 

değişimin bağımsız değişkenler tarafından ne oranda açıklandığını gösteren belirtme katsayısı R² değeri 0,195 

olarak hesaplanmıştır. Yani vergi öncesi kar/zararın %19,5’i AR-GE harcamaları açıklanabileceği anlamına 

gelmektedir. Geriye kalan yüzdelik başka bağımsız değişkenler tarafından açıklanabilir. Açıklama gücünün vergi 

öncesi kar/zarar için %18 olduğu düzeltilmiş R² değeri ile hesaplanmıştır. Sig=0,001<0,05 olduğundan AR-

GE’nin vergi öncesi kar/zararı üzerindeki etkisi anlamlıdır. 
 

Tablo 9. Ar-Ge Harcamalarının Vergi Öncesi Kar/Zararı üzerine etkisi 

 

Tablo 10’daki veriler dikkate alınarak regresyon modeli şu şekilde yazılabilir: Yi= bₒ+b1Xi+Ɛi genel doğrusal 

regresyon denkleminden yola çıkarak Vergi Öncesi kar/zarar= bo+b1* AR-GE giderleri tablo 10’dan değerleri 

yerine yazılırsa; vergi öncesi kar/zarar=1280914,118+5,463*(Ar-ge giderleri) Ar-Ge giderlerinin 1 birim artması 

vergi öncesi kar/zararda 5,463 birim artışa neden olmaktadır. (Sig=0,001<0,05) 

 

 

R R² Düzeltilmiş R² F Sig. 

,441 ,195 ,178 11,613 ,001 
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Tablo 10. Model Parametreleri 

Bağımlı Değişken: Vergi Öncesi Kar/Zararı 

AR-GE harcamalarının dönem net kar/zararı üzerine etkisi Tablo 11’de gösterilmiştir. R² değeri %17,6 olarak 

hesaplanmıştır. Yani dönem net kar/zararın %17,6’sı AR-GE harcamaları açıklanabileceği anlamına gelmektedir. 

Geriye kalan yüzdelik başka bağımsız değişkenler tarafından açıklanabilir. Açıklama gücünün vergi öncesi 

kar/zarar için %15,8 olduğu düzeltilmiş R² değeri ile hesaplanmıştır. Sig=0,002<0,05 olduğundan AR-GE’nin 

dönem net kar/zararı üzerindeki etkisi anlamlıdır. 

 

Tablo 11. Ar-Ge Harcamalarının Dönem Net Kar/Zarara Etkisi 

R R ² Düzeltilmiş R² F Sig. 

,419
a
 ,176 ,158 10,217 ,002 

Bağımlı Değişken: Dönem Net Kar/Zararı 

Tablo 12. Model Parametreleri 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 704841,065 3962473,345  ,178 ,860 

AR-GE 4,088 1,279 ,419 3,196 ,002 

Bağımlı Değişken: Dönem Net Kar/Zararı 

Tablo 12’deki veriler dikkate alınarak regresyon modeli şu şekilde yazılabilir: Yi= bₒ+b1Xi+Ɛi regresyon 

denkleminden Dönem Net kar/zarar = bo+b1* AR-GE giderleri şeklinde ifade edebiliriz. Tablo 12’den değerler 

denklemde yerine yazılırsa; Dönem Net kar/zarar= 704841,065+4,088*(AR-GE giderleri) şeklinde yazılır. 

Denklemden AR-GE giderlerinin 1 birim artması dönem net kar/zararında 4,088 arttırması tahmin edilmektedir. 

(Sig=0,002<0,05) 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada literatürde yapılan benzer çalışmalardan farklı olarak Borsa İstanbul Dokuma Sanayi sektöründe 

faaliyet gösteren ve AR-GE harcaması yapan 10 şirket araştırmaya alınmıştır. Şirket sayısının 10 ile 

kısıtlanmasının sebebi olarak Borsa İstanbul Dokuma sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların AR-GE 

harcamasında bulunmamasıdır. Şirketlerin geçmiş mali tablolarından yola çıkılarak faaliyet kar/zararı, vergi 

öncesi kar/zararı ve dönem net kar/zararının AR-GE faaliyetleri arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Regresyon 

analizi sonuçlarına göre AR-GE harcamaları ile şirketlerin faaliyet kar/zararı, vergi öncesi kar/zararı ve dönem 

net kar/zararı arasında anlamlı, pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Karlılığın yaklaşık %18‘ini AR-

GE faaliyetlerinin açıkladığı tahmin edilmiştir. Geri kalan yüzdeliğin ise başka bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanabileceği düşünülmektedir.  

Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet şekli değişmiştir. Artık rekabet, bilgi ve teknolojiye yapılan yatırım ile 

doğru orantılı olarak artmaktadır. Bir devletin AR-GE faaliyetlerine önem vererek yeni ürünler geliştirmesi o 

devleti ekonomik olarak güçlendirecektir. Dünyada birçok ülke bütçesinden büyük payları AR-GE faaliyetleri 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1280914,118 4967040,760  ,258 ,798 

AR-GE 5,463 1,603 ,441 3,408 ,001 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

122 
 

için harcadığı, AR-GE faaliyetleri yürüten şirketlere teşvikler verildiği görünmektedir. Türkiye AR-GE 

faaliyetlerinde birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. Türk şirketlerinin, Avrupa komisyonun hazırladığı AR-GE 

faaliyetleri Skorboardlarda bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Şirketlerin maliyet kaygısıyla AR-GE faaliyetlerine gereken önemi vermemesi ilgili şirketi ve toplamda ülkemizi 

rekabet ortamında geride bırakacaktır. 

AR-GE faaliyetlerine devlet teşviklerinin arttırılması ve buna paralel olarak örgütlerin gereken önemi vermesi ile 

ülkemizin dünyada teknoloji üreten ülke olarak skorboardlarda ilk sıralara çıkmaması için hiçbir sebep yoktur. 

Bu çalışma AR-GE harcamaları ile karlılığın artabileceğini ortaya çıkarmakta, bu karlılığın artması ile 

işletmelerin büyüyebileceği, işletmelerin büyümesine paralel şirketin değerleneceğini bunların sonucunda ülke 

ekonomisi ve refahına katkı sağlayacağını belirtmek mümkündür. Evrende rekabet ancak bilgi, teknolojiyi 

sahiplenen ve üreten ülkeler arasında olacaktır. 
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ÖZET 

Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı ve artan rekabet sonucunda birçok işletme başarısızlıkla karşı karşıya 

kalmaktadır. İşletmeler başarısızlığın üstesinden gelebildikleri takdirde başarıya ulaşarak faaliyetlerini devam 

ettirirler ancak başarısızlığın üstesinden gelemedikleri zaman başarısızlığın son aşaması olan iflas veya tasfiyeye 

maruz kalırlar. Başarısızlık hem işletmeyle doğrudan ilgili gruplar üzerinde hem de genel ekonomi üzerinde 

olumsuz etkileri vardır. Bu durum işletme başarısızlıklarının tespitinin önemini artırmıştır. Bu çalışmada reel 

sektör işletmelerinin durumlarını tespit ederek başarısızlık durumlarının tespiti amaçlanmıştır. BİST’ te yer alan 

Tekstil ve Teknoloji endeksindeki işletmelerin 8 yıllık (2006-2013) verileri kullanılmıştır. Altman Z işletmelerin 

başarısızlıklarını tahmin etmede sıklıkla kullanılan bir yöntem olması sebebiyle Altman Z skorları hesaplanarak 

tahmin edilmeye çalışılmıştır. Başarısızlık olasılığı MATLAB paket programının bulanık mantık modülü altında 

bulunan ANFIS penceresinden faydalanarak modelin benzeşimleri ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç 

olarak ANFIS ile oluşturulan modelin işletme başarısızlıklarının tahmininde etkin bir yöntem olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: ANFIS, Altman Z Skoru, Firma Başarısızlıklarının Tahmini, Tekstil ve Teknoloji Sektörü,  

 

IDENTIFYING FINANCIAL FAILURES BY USING ALTMAN Z WITH FUZZY LOGIC 

TECHNIQUE: AN IMPLEMENTATION ON TECHNOLOGY AND TEXTILE SECTOR 

(2006-2013) 

ABSTRACT 

Today, a lot of Corporation face to face failures as a result of various reasons and growing competition. 

Corporations can achieve success and continue their activities if they cope with the failures; however they can be 

exposed liquidation or bankruptcy as the last stage of failure if they can not cope with the failures. Failure has 

negative effects on both the groups directly concerned with the Corporation, and macroeconomics. This situation 

has increased the determination of the Corporation failures. In this work, it is intended the determination of 

failure situations by determinating the situations of real sector corporations. It is used the datas of the 

corporations on BIST textile and technology index for 8 years (2006-2013). because of the fact that the Altman Z 

is a common method for forecasting the failures of the corporations, it was studied to forecast by calculating 

Altman Z skors. The failure probability was made analogies and eveluated by using ANFIS window under the 

fuzzy logic module of MATLAB package programme. As a result, the model which was created with ANFIS 

succeded to forecast the corporation failure. 

Key Words: ANFIS, ALTMAN Z Score, Estimation of Company Failure, Textile and Technology Sector 

                                                           
6
  Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Şubat 2016 tarihinde kabul edilen Finansal Başarısızlıkların Altman Z ve 

Bulanık Mantık (Anfis) Yöntemi İle Tespit Edilmesi: Teknoloji Ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama: (2006-2013) isimli Yüksek Lisans 

tezinden türetilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Bir firmanın finansal pozisyonu ve onun iflas etme olasılığına karşı duyarlılığı, ortaklarını etkilediği gibi kredi 

verenleri, çalışanları ve iş ortaklarını da etkilemektedir. Firmaların iflas etmesi durumunda, birçok olumsuz 

etkiye neden olduğu için firmaların faaliyetlerini yürütmesi konusunda olumsuzlukları yönetmek için belli bir 

disiplin söz konusu olmuştur. Firmaların finansal durumlarını tespit etmek için yaygın olarak kullanılan hatta 

standart hale gelmiş oranlar bulunmaktadır. Firmaların iflas etme olasılıkların tahmin ve tespit edilmesi, gerek 

mikro düzeyde ortaklar ve çalışanlar için gerekse makro düzeyde de ülkeler için ekonomik kayıpların olasına 

engel olabilmektedir. Firmaların finansal rasyoları, onların hisse senetlerinin,  güçlü ve zayıf yönlerinin tespit 

edilmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Ekonominin küreselleşmesi ve küresel krizlerin olması, iflasların artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı 

firmaların durumlarını daha doğru tespit etmek için çeşitli yol, yöntem ve olasılık arayışları başlamıştır 

(Dainiene ve Dagiliene, 2013) . Bu çalışmaların bir kısmı sayısal hesaplamalar, bir kısmı istatistiki yöntemler, 

alan araştırması, diskriminant analizleri ve regresyon analizleri kullanılarak yapılmıştır. Aziz & Dar (2006)’a 

göre iflasların daha doğru bir biçimde tespit edilmesi için kullanılan yöntemlerin %64 alan araştırması ile ilgili 

istatistik modellerinden, %25’i bilgisayar paket programlarından, %11 diğer kalan yöntemlerden oluşmaktadır. 

Klasik istatistik yöntemlerinden ise ağırlıklı olarak diskriminant analizi ve regresyon modelleri kullanılmaktadır. 

Bilgisayar yazılım programları da ayrı bir araştırma alanı sunmakla birlikte, yaygın olarak kullanılan model ise 

problem çözme yöntemi olarak algılanan yapay sinir ağlarıdır. Bilgisayar yazılım programı olan bulanık mantık 

yöntemi ise yapay sinir ağları kadar yaygın olmamakla birlikte, son yıllarda iflas etme olasılıklarının 

değerlendirilmesinde ve çok çeşitli alanlarda hızla kullanımı artmaktadır. Bulanık mantık kompleks nonlinear 

dinamik sistemleri tanımlamak için daha etkin çözümler sunmaktadır ki bunlarda matematiksel eşitlikler 

karışıktır.    

Firmaların iflas olasılıklarının tespit edilmesinde yalnızca ANFIS yöntemi kullanılmamakta aynı zamanda 

diskriminant analizi, faktör lojistik analizi ve yapay sinir ağları da kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemlerinin 

birçoğu 1970’lerden bu yana bankaların iflas etme olasılıklarının tahmin edilmesinin üzerine yoğunlaştıkları 

görülmektedir. Yukarıda belirtilen analiz yöntemlerinin hemen hepsi finansal oranlar ile tanımlanmış çok 

boyutlu olarak sınıflandırılıp formülize etmişlerdir. Bazı çalışmalarda da iflas etme olasılıklarının tespitinde 

regresyon yöntemi (Meyer ve Pifcr, 1970; Sinkey1975 ), çok değişkenli diskriminant analizi (Santos et all., 

2006; Shaw ve Gentry, 1988), çok değişkenli logit ve probit analizi (Hanweck,1977; Martin,1977), arktanjant 

regresyon analizi (Korobow  ve Stuhr, 1985) ve faktör analizi (West, 1985) kullanıldığı görülmektedir. Birçok 

model kullanılmasına rağmen hepsinde problemlerin sıralanmasında sorun olduğuna dair eleştiriler de 

yapılmıştır (Eisenbeis, 1977). Kolari, et al. (2002), çalışmalarındaki değişkenlerin sınıflandırılmasında 

özelliklede bankaların iflas etme olasılıklarını araştırması esnasında lojistik regresyon yöntemini kullanmıştır; 

oysaki Tsai (2009), iflas etme olasılığının tespitinde kullanılan oranların ve onların sınıflandırılmasını t-istatistik 

yöntemi ile belirlenmesinin diğer yöntemlerden daha doğru ve durağan olduğunu tespit etmiştir. Diskriminant 

analizinin sınırlandırılması iflas etme tahminlerinde yükselen alternatif bir model olarak kullanılmıştır Aziz ve 

Humayon, 2006; Cheng et all. 2006; Lin, 2009, banka iflaslarını tahmininde performans ölçümü olarak Type I ve 

Type II hatalarını dikkate almışlardır. 

Son yıllarda yapay sinir ağlarındaki gelişmeler, iflas etme tahmin problemlerinde öğrenen bir makine olarak 

takdim edilmiştir. Santemore ve Vinso Ticari bankaların ve bankacılık sisteminin başarısızlıklarının ölçümünde 

yapay sinir ağları yöntemini kullanmışlardır. Bu yöntem firmaların iflas etme olasılıklarının tahmininde 

istatistiki olarak kullanılan finansal rasyolardır. Altman Z modeli de çeşitli finansal oranlar ve o oranlara 

sabitlenmiş değerler ile sayıların çarpımı ve toplanması sonucu elde edilen değerler ile sonuca gitmeye çalışan 

bir yöntemdir. Altman tarafından geliştirilen bu model 1960’lı yıllardan başlayıp, son yıllara kadar gelen süre 

içerisinde iflas etme olasılıklarının tespit edilmesinde en çok kullanılan modeldir (Altman, 1968). Bu yöntemde 

belirlenmiş olan beş değişken çoklu diskriminant analiz yönteminde kullanılarak çok güçlü tahminler 

gerçekleştirilmiştir. 1980’lerin ortasından itibaren hem problemlerin sınıflandırılmasında hem de gelecekte iflas 

etme olasılıkların tahmin edilmesinde aktif olarak yapay sinir ağları yöntemi kullanılmıştır (Arora ve Saini, 

2013). Tam and Kiang (1992), Texan Bank grubundan toplanan bir takım finansal rasyo oranları kullanarak iflas 

etme olasılığını ölçmüşler. Yapay sinir ağları ile yapılan tahmin çoklu diskriminant analizi ve diğer yöntemler ile 

yapılan tahminlerden daha güçlü sonuçlara ulaşmışlar. Shin at all.(2005) iflas tahmini için anlamlı 

gruplandırmalar oluşturmak için yapay sinir ağları kullanmışlar. Çalışmalarında birçok yapay yöntemleri de iflas 

etme olasılıklarının tahmininde dikkate almışlar. Araştırma sahasına giren 558 üretim yapan şirketten dokuz adet 

finansal oran çalışmalarında dikkate alınmış, fakat yapay sinir ağları temelinde dokuz adetten oluşan oranlardan 

sadece beş adet finansal oran dikkate alınmıştır. 
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2.ANFİS’E GENEL BİR BAKIŞ 

The Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS), Roger Jang (1993) tarafından ileri sürülmüştür 

ki, bu yöntem de yaygın olarak “Bulanık Çıkarım Sistemi”ni (Fuzzy Inference Systems) kullanmaktadır. Açık 

olarak uyarlamalı ağlara dayanan bulanık çıkarım sistemi veya uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemi 

anlamına gelmektedir. Esasen ANFIS yapısı, Sugeno tipi bulanık sistemlerin, sinirsel öğrenme kabiliyetine sahip 

bir ağ yapısı olarak temsilinden ibarettir. Bu ağ, her biri belli bir fonksiyonu gerçekleştirmek üzere, katmanlar 

halinde yerleştirilmiş düğümlerin birleşiminden oluşmuştur. Bulanık çıkarım sistemi Şekil 1’deki gibi beş temel 

aşamadan oluşmaktadır ( Arora ve Saini, 2013). 
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Şekil 1: ANFIS Ağının Yapısı (Arora ve Saini, 2013). 

 

Katman 1: Bu aşama girdi aşamasıdır. Bu aşamadaki her bir düğüm i değeri bir düğüm fonksiyonu ile düğüm 

kareyi ifade eder. O1,i, A1 fonksiyonunun bir üyesidir ve o verilen x değerinin Ai iyi hangi derecede karşıladığını 

belirtir. Biz genellikle girdi üye fonksiyonunda olduğu maksimum 1’e minimum da 0’a eşit olan çan şeklindeki 

üye fonksiyonu seçeriz. Giriş aşaması olarak adlandırılan bu aşamada her anahtar, giriş sinyallerinin diğer 

anahtarlara aktarıldığı giriş düğümleridir. 

O1i =µAi(x)   i=1,2…..        (1) 

Burada 

 

Burada, ai, bi ve ci parametreleri oluşturmaktadır. bi pozitif değer ve ci ise eğrinin merkezini göstermektedir. 

parametresi ile birlikte değişmektedir. Dağılımda b parametresi geçiş noktalarını a parametresiyle birlikte kontrol 

etmektedir. Bu parametreler değiştiğinde dağılım da bu parametrelere bağlı olarak değişmektedir. 

Katman 2: Bu aşama verilerin bulanıklaştırıldığı aşamadır. Bu aşamadaki her bir düğüm Aj ve Bj (j=1,2) gibi 

bulanık kümeleri göstermektedir. Giriş değerlerini bulanık kümelere ayırmada Jang’ın ANFIS modeli, üyelik 

fonksiyonu şekli olarak Genelleştirilmiş Bell üyelik fonksiyonunu kullanmaktadır. Burada her bir düğümün 

çıkışı, giriş değerlerine ve kullanılan üyelik fonksiyonuna bağlı olan üyelik dereceleri vardır, 2. aşamadan elde 

edilen üyelik dereceleri µAi(X) ve µBi(Y)  değerleridir. 

O=W2i= µAi(X)xµBi(Y)               i=1,2………..     (2) 

Katman 3: Kural katmanıdır. Bu katmandaki her bir düğüm, Sugeno bulanık mantık çıkarım sistemine göre 

oluşturulan kuralları ve sayısını ifade etmektedir. Her bir kural düğümünün çıkışı µi ise, 2. katmandan gelen 

üyelik derecelerinin çarpımını ifade etmektedir. Buradaki her bir düğümün çıkışı aynı zamanda bir kuralın 

ateşleme seviyesini (firing strength) göstermektedir. µi değerlerinin elde edilişi ise, 

          (J=1,2)     (i=1,…..,n)                  (3) 
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biçimindedir. Buradaki  3. aşamanın çıkış değerlerini ifade ederken n ise bu katmandaki anahtar sayısını 

göstermektedir. 

Katman 4: Normalizasyon aşamasıdır. Bu katmandaki her bir düğüm, kural katmanından gelen tüm düğümleri 

giriş değeri olarak kabul etmekte ve bu katmanda her bir kuralın normalleştirilmiş ateşleme seviyesi 

hesaplanmaktadır. Normalleştirilmiş ateşleme seviyesi, i düğüm için i. kuralın ateşleme seviyesinin, bütün 

kuralların ateşleme seviyesine oranı olarak ifade edilmektedir. i. düğümün çıkışı yani i. Düğümün 

normalleştirilmiş ateşleme seviyesi µi nin hesaplanması ise, 

 

biçiminde formülleştirilmektedir. 

Katman 5:ANFIS ağının eğitimi, tek başına gradyent eğim azalım algoritması ya da en küçük hata kareler 

yöntemi ile gradyent eğim azalım algoritmasın birleşiminden oluşan tümleşik eğitim algoritması yardımıyla 

gerçekleştirilir.  Gradyent eğim azalım algoritması tek başına tüm parametreleri belirlemek için kullanılabilir 

fakat eğitim süresinin uzun olması ve bölgesel minimumlara takılma riski nedeniyle ağın eğitiminde genellikle 

Jang tarafından önerilen iki aşamalı hibrid eğitim algoritması kullanılır (Jang, 1993). Hibrid eğitim algoritması 

ileri ve geri yönde olmak üzere iki aşamadan oluşur. Eğitimin başında üyelik fonksiyonları tanımlanarak öncül 

parametrelerin ilk değerleri belirlenir. Eğitim algoritmasının ileri doğru olan geçişinde bu öncül parametreler 

( iii cba ,, ) sabit tutularak dördüncü katmana kadar her bir katmanın çıkışı hesaplanır. Ardından ( iii rqp ,, ) 

soncul parametreleri en küçük hata kareler yöntemiyle elde edilir. Öncül parametreler belirli bir sabit değerde 

iken sistemin genel çıkışı soncul parametrelerin doğrusal birleşimi şeklinde yazılabilir (Kaynar vd., 2011). 5. 

katmandaki i. düğümün çıkış değeri ise, 

     

biçimindeki eşitlikte sağlanmaktadır. Buradaki ( pi, qi, ri ) değişkenleri, i. kuralın sonuç parametreleri kümesidir 

(Şentürk, 2010). 

6.Katman: Toplam değerlerin oluştuğu. Bu katmanda yalnızca bir düğüm bulunmaktadır ve ∑ ile 

etiketlenmiştir. Bu katmanda, 5. katmandaki her bir düğümün çıkış değerleri toplanarak ANFIS sistemindeki 

gerçek değerler sağlanmış olur. Sistemin çıkış değeri y’ nin hesaplanması ise, 

 

Eşitliğinden sağlanmaktadır. 

ANFIS’in öğrenme algoritması, hem giriş değişkenlerini hem de sonuç değişkenlerini optimize etmektedir. 

Belirtilen öğrenme işlemi gerçekleşirken ANFIS melez öğrenme algoritmasını kullanmaktadır.  Melez öğrenme 

algoritması, en küçük kareler yöntemi ile geri yayılmalı öğrenme algoritmasının birlikte kullanılmasından 

meydana gelmektedir. Melez öğrenme algoritması, ileri besleme ve geri besleme olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. İleri besleme ve geri besleme işlemlerinin nasıl gerçekleştiği Tablo 1’den görüldüğü gibidir 

(Şentürk, 2010) 

Tablo 1: Melez Öğrenme Algoritması 

Melez Öğrenme Algoritması İleri Besleme Geri Besleme 

Giriş Parametreleri Sabit Geri Sayılmalı Öğrenme 

Sonuç Parametreleri En Küçük Kareler Yöntemi Sabit 

 

 

 

(4) 

(6) 
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3.Modelin Formülize Edilmesi 

3.1 Altman Z skoru İle Finansal Rasyoların Hesaplanması 

Altman Z skorunun hesaplanması ve hesaplamada kullanılan oranlar sırası ile şöyledir (Akgüç,1989: 85). 

    Z= 1.22X1+1.4X2+3.3X3+0,6X4+0,999X5     

X1= İşletme Sermayesi/Toplam Aktifler veya Dönen Varlıklar/Toplam Aktifler (İşletmenin büyüklüğü ile 

likit varlıklar arasındaki ilişkiyi ifade eder, bu oran likidite göstergesi için kullanılmaktadır.) 

X2= Dağıtılmayan Karlar/Toplam Aktifler (İşletmenin kazanma gücünü, gelir yaratma becerisini 

ölçmektedir.) 

X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kar(FVÖK-EBIT)/Toplam Aktifler (Karlılık göstergesi olarak kullanılmaktadır.) 

X4= Özkaynaklar/Toplam Borçlar (Finansal kaldıraç göstergesi olarak kullanılmaktadır. İşletmenin değerine 

ile ilgili izlenimleri yansıtır.) 

X5= Satışlar/Toplam Aktifler (Standart varlık devir hızıdır.)  

Z Skoru (Z) şirketlerin mali performans trendlerinin hangi yönde olduğunu bize rakamsal olarak ifade 

etmektedir. 

Z > 2,99’den büyük ise işletmelerin finansal güçlükle karşılaşma ihtimalinin zayıf olduğunu, 

1,81 < Z < 2,99 arasındaki bir oran işletmenin başarısının normal seviyelerde olduğunu, 

1,81> Z altındaki oranlar ise işletmeler finansal bir güçlükle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Altman Z skoru işletmelerin iflasa ne derecede yakın olduğunu ifade etmektedir. Finansal oranlarının ne kadar 

güvende olduğunu ve kısa sürede şirketleri finansal açıdan herhangi bir sorun beklenip beklenmediğini 

göstermektedir. 

 

4. UYGULAMA  

Bu modeli geliştirmek için MATLAB 7.0 programı içerisinde yer alan Fuzzy Logic Toolbox’ın bir fonksiyonu 

olarak Şekil 2 ve Şekil 3’ de görüldüğü üzere ANFIS GUI (Graphicaluserinterface – Grafiksel kullanıcı ara 

yüzü) kullanılmıştır. 

 

 

 
Şekil 2: Tekstil Endeksi İçin ANFIS Kullanıcı Arayüzü Ve Eğitim Sonuçları 

 
Şekil 3: Teknoloji Endeksi İçin ANFIS Kullanıcı Arayüzü Ve Eğitim Sonuçları 

 

İşletme başarısızlığı tahmin modeli oluşturulurken veriler 2 ayrı veri kümesine ayrılmıştır:  

 Eğitim (train) veri seti  

 Test (test) veri seti  
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Ağı eğitmek amacıyla kullanılan eğitim veri seti için A.Zadeh ve diğ. (2009)’lerinin de önerdiği gibi tüm 

verilerin yaklaşık %70’i olan 291 veri satırı, test için tüm setin yaklaşık %30’u olan 126 veri satırı ayrılmış ve üç 

ayrı dat uzantılı dosyada kaydedilmiştir. 

ANFIS ekranında görülen  “Veri Yükle  (Load Data)”  butonu kullanılarak veri kümeleri kategorilerine göre 

modele yüklenmiştir. Aşağıda görülen Şekil 4 ve Şekil 5 ‘de yuvarlaklar eğitim veri setini, nokta işaretleri ise 

test veri setini göstermektedir. 

 
Şekil 4:  Tekstil Endeksi Eğitim Ve Test Verilerinin ANFIS’ e Yüklenmesi 

 
Şekil 5:  Teknoloji Endeksi Eğitim Ve Test Verilerinin ANFIS’ e Yüklenmesi 

 

Test veri seti ile de eğitilen ve parametreleri düzenlenen modelin daha önce hiç karşılaşmadığı veriler karşısında 

genelleme kabiliyeti ölçülmektedir.   

Veri setleri yüklendikten sonra “BÇS oluştur (generate FIS)” başlığı altında bulanık çıkarım sistemini  (BÇS)  

oluşturmak için alternatif iki  yöntemden  biri  seçilir.  Bu yöntemler: 

 Izgara bölümleme (GridPartition)  

 Alt Kümeleme (Sub-clustering)  

Bu çalışmada her iki yöntem için de ayrı ayrı model oluşturulmuş ve oluşturulan modellerden grid partition 

yönteminin hata kareler ortalamasının daha küçük olduğu yani daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden bu 

çalışmada grid partition yöntemi kullanılmıştır. 

 
Şekil 6:Tekstil Endeksi Alternatif Girdi /Çıktı Üyelik Fonksiyonu Tipleri 
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Şekil 7:Teknoloji Endeksi Alternatif Girdi /Çıktı Üyelik Fonksiyonu Tipleri 

İlk olarak  “ızgara bölümleme  (gridpartition)” yöntemi seçildiğinde bulanık çıkarım sisteminin oluşturulması 

için Şekil 6 ve Şekil 7 ‘de görülen küçük ekran görülecek ve bu ekran aracılığıyla BÇS  ‘nin girdi üyelik 

fonksiyonu tipi,   sayısı ve çıktı tipi belirlenir. Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta ise en iyi sonucu 

bulabilmek için üyelik fonksiyon tipi ve küme sayıları denenmesi gerektiğidir. Şekil 6’ da ve Şekil 7’ de 

görüldüğü gibi üyelik sayısı 3 olacak şekilde belirlenmiştir. Optimizasyon metodu olarak da  “karma  (hybrid)” 

seçeneği seçilmiş ve “devir  (epochs)”  satırında da iterasyon sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Daha sonra “ağı 

şimdi eğit  (trainnow)” butonuna basılarak ağ eğitilmiştir. 

Ağ eğitildikten sonra test etme aşamasına geçilir. Ağın ne kadar hata ile test verilerini tahmin ettiği ekranın sol 

alt köşesinde görülür.  Eğer bu hata oranı kabul edilebilir sınırlarda ise istenilen ağ yapısına ulaşılmış demektir 

fakat hata oranı büyükse ağın eğitim aşamasına geri dönülerek parametreler değiştirilir. İstenilen hata oranına 

ulaşıldığı takdirde oluşturulan modelin tahmin başarısı değerlendirilir. 

Elde edilen çıktı üyelik fonksiyonu değerleri tek bir çıktı değerine dönüştürülmüştür. Hem tekstil endeksi verileri 

hem de teknoloji endeksi verileri için uygulanan ANFIS modellemesi aynı şekildedir. Her ikisinde de en iyi 

sonuç bu model ile elde edilmiştir. 

 
Şekil 8: Tekstil Endeksi ANFIS Model Yapısı 

 

 
Şekil 9: Teknoloji Endeksi ANFIS Model Yapısı 
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Şekil 8’de ve Şekil 9’ de ise bulanık sinir ağı tarafından oluşturulan kurallar görülmektedir. Her bir giriş için 3 

üyelik kümesi olduğundan 243 kural oluşturulmuştur. Bu kuralları ANFIS sistemi giriş ve çıkışlar arasındaki en 

iyi bağlantıyı sağlayana yani ağı eğitene kadar değiştirerek en uygun hale getirmiştir. Kural yapıları şekil 10 ve 

11’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 10:Tekstil Endeksi ANFIS Kural Yapısı 

 
Şekil 11: Teknoloji Endeksi ANFIS Kural Yapısı 

Şekil 12’ de ve Şekil 13’ de modelin ilk girdisi olan İşletme sermayesi / Toplam Aktif oranı verisine ilişkin 

üyelik fonksiyonları yer almaktadır.  Düşük ve yüksek olarak tanımlanan üyelik fonksiyonları,  herhangi bir 

değerin hangi fonksiyona hangi oranlarda ait olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 12: Tekstil Endeksi İşletme Sermayesi/Toplam Aktifler’ e Ait ANFIS Üyelik Fonksiyonu 

 

 
Şekil 13: Teknoloji Endeksi İşletme Sermayesi/Toplam Aktifler’ e Ait ANFIS Üyelik Fonksiyonu 

Tekstil endeksi verileri için grid yöntemi ile oluşturduğumuz ağın eğitilmesi sonucu elde edilen ağın eğitim 

hatası RMSE  (Root Mean Square Error  –  Ortalama hatanın karekökü) cinsinden 0,06863’dür.  Eğitim veri 

setinde gerçek değerlerle tahmin değerlerinin ne oranda çakıştığı Şekil 13’de görülmektedir. Sistem daha önce 

hiç görmediği veriler ile neredeyse bire bir örtüşmektedir. Bunu aşağıdaki Şekil 14’ da gerçek değerler ile 

tahmin edilen değerlerin grafiğine bakarak daha iyi anlayabiliyoruz. Mavi ve kırmızı renkli noktaların birbirine 

oldukça yakın olması yapılan tahminlerin doğruluğunu göstermektedir. 
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Şekil 14:Tekstil Endeksi ANFIS Tahmin Sonuçları 

Teknoloji endeksi verileri için de kullanılan grid yöntemi ile oluşturduğumuz ağın eğitilmesi sonucu elde edilen 

ağın eğitim hatası RMSE  (Root Mean Square Error  –  Ortalama hatanın karekökü  ) cinsinden 0,13483’dür. 

Gerçek değerler ile tahmin değerleri karşılaştığında oldukça yüksek başarı göstermektedir. Hiç göremediği 

veriler ile karşılaştığında ne kadar başarılı olduğunu aşağıdaki Şekil 15’ de görebiliriz. Yine aynı şekilde tekstil 

endeksi verileri için yapılan uygulamada olduğu gibi mavi ve kırmızı renkli noktaların birbirine oldukça yakın 

olması yapılan tahminlerin doğruluğunu göstermektedir. 

 

Şekil 15: Teknoloji Endeksi ANFIS Tahmin Sonuçları 

Tablo 2: Tekstil Ve Teknoloji Endeksi Altman Z Ve ANFIS Oranları 

TEKSTİL 2006-2013 

(Altman 

Z) 

2006-

2013 

(ANFİS) 

TEKNOLOJ

İ 

2006-2013 

(Altman Z) 

2006-2013 

(ANFİS) 

SÖKTAŞ 1,410306 0,03634 ASELSAN  1,99454734 0,063937 

ARSAM 1,107979 0,11447 DATEGATE 3,99958544 0,28024 

AKIN 2,334955 0,046495 İNDEKS 3,24925188 0,38389 

MENDERES 2,164331 0,17118 ESCORT 2,400834 0,052839 

BİRLİK 0,436474 0,073774 ALCATEL 2,06322851 0,083466 

LÜKS 1,462971 0,21505 ARMADA 3,611085 0,16902 

KORDSA 2,084676 0,11921 ANEL 1,860734 0,15496 

BOSSA 2,639306 0,022654 LOGO 3,724623 0,22333 

DERİMOD 2,602941 0,048188 KAREL 2,903736 0,13682 

YATAŞ 1,588633 0,072528 LİNK 2,784301 0,17279 

DESA 2,380881 0,071257 PLASTİKKA

RT 

4,637387531 0,044214 

KARSU 2,215476 0,21811 NETAŞ 2,70720845 0,065592 

YÜNSA 1,895603 0,14065 ARENA 4,21017023 0,1541 

TEKSTİL 

ENDEKS 

ORTALAMA

SI 

1,846683 0,06863 TEKNOLOJ

İ ENDEKS 

ORTALAM

ASI 

3,088207 0,13483 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, son yıllarda yaşanan krizler ve iflaslar sonrası reel sektör işletmelerinin durumlarını tespit ederek 

varsa bir başarısızlık durumlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. İşletmelerin başarısızlıklarını tahmin edecek bir 

model geliştirilmesi işletmelerin gelecekleri hakkında kararlar alabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Tekstil sektöründe ihraçta artış meydana gelmesine rağmen çalışmada elde ettiğimiz 1,846683 Altman Z Skoru’ 

na sahip Tekstil Endeksinde karlılığın azaldığı gözlemlenebilmektedir. Türkiye ekonomisinde tekstil sektörü 

rekabetçi düzeyde diğer ülkelere karşı üstün gelmesine ve ulusal geliri arttıran önemli dış ticaret kalemi olmayı 

sürdürmesine karşın dağıtım kanalı sorunları, kayıt dışılığın yaygınlığı, dünyada kotaların kalkması dolayısıyla 

Çin’in oluşturduğu haksız rekabet ortamı, ihracat benzerliği bulunan ülkelerin (Asya ülkeleri) maliyet avantajı 

uluslararası rekabetin artması, Çin’in üretimde katma değerinin artması, Rusya ile yaşadığımız politik ilişkiler 

gibi etkenler sektörü olumsuz etkilemektedir. Tekstilcilere göre önümüzdeki yıllarda sektörü bekleyen riskler 

arasında kurdan dolayı fiyat verememe, pamuğun maliyetinin artması, Avrupa'da durgunluk beklentisi, 

Pakistan'a Avrupa Birliği'nin tanıdığı gümrük indiriminin getireceği dezavantaj arasında yer almaktadır 

(Güleryüz, 2011: 65). Sektörü bekleyen en büyük riskin siparişlerin diğer ülkelerden tedarik edilebileceğine 

dikkat çeken tekstil sektörü temsilcilerine göre yapılacak tek şey ekonomi yönetiminin, ihracatçının global 

pazarlarda elini güçlendirecek kararları bir an önce alması yönünde. Bu isteklerin başında ise kur rejiminin 

değiştirilmesi geliyor (Güleryüz, 2011: 71). 

Tekstil sektörü Ekonomik gelişmelerden tüm sektörler gibi olumsuz etkilense de, alıcıların stoksuz çalışması ve 

küçük alımlara yönelmesi, komşu ülkelerle ticaretin gelişmesi, 2005 sonrası Çin, ABD ve Japonya’ya giriş 

kolaylığı, dünyanın önemli alıcılarını ülkemize çekmeyi başarmıştır (Şahin, 2015: 160).  Küresel rekabet 

koşulları altında ve rakip ülkelerin sektörlere tanıdığı pozitif katkılar göz önünde bulundurulduğunda, bu 

sektördeki rekabet gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır (http://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr).  

Teknolojik gelişme ekonomik büyümenin en önemli bileşenlerinden biridir. Teknolojik gelişmeler tüm sektörleri 

etkilemektedir.  Piyasada önemli bir paya sahip olan teknoloji sektörü, çalışmada Teknoloji Endeksinden elde 

edilen 3,088207 Altman Z Skoru’ ndan da tahmin edileceği gibi finansal açıdan başarılı bir sektördür. Ulusal 

geliri artıran teknoloji sektörü yatırımcılar için önemli bir yatırım alanını oluşturmaktadır. 

Elde edilen sonuçlara göre Teknoloji Endeksi 3,088207 Altman Z Skoru ile 1,846683 Altman Z Skoru’ na sahip 

Tekstil Endeksine göre daha başarılıdır. ANFIS ile oluşturulan işletmelerin finansal yönden başarılı ve başarısız 

olma ihtimallerinin tahmin edilmesinde sistemin Tekstil Endeksi için 0,06863 ve Teknoloji Endeksi için ise 

0,13483gibi bir hata oranı ile oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Oluşturulan bu model ile BİST 

Tekstil ve Teknoloji Endeksine dâhil olan işletmelerin başarılı ve başarısız olma ihtimallerinin Altman Z Skoru 

değerleri ANFIS yöntemi kullanılarak önceden görülebileceği için olası negatif gelişmelere karşı tedbir alma 

imkânı sağlanabilecektir. Bu modelin sunmuş olduğu iflası belirleyen nedenler hakkındaki bulanık kurallar 

grubunun tutarlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Küreselleşmenin etkisiyle ticari sınırların ortadan kalkması, işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası 

rakipleriyle sürekli rekabet içinde olmalarına neden olmuştur. Günümüzde işletmelerin devamlılığını 

sürdürmeleri daha sıkı ve zor bir rekabet ortamında gerçekleşmektedir. İşletmelerin başarılı olabilmesi için hem 

küresel rekabet stratejilerini iyi belirlemeleri hem de sürekli gelişen teknolojinin getirdiği, hız, standartlaşma gibi 

yeni rekabet kavramlarından yararlanmaları gerekmektedir. İşletmelerin iç ve dış piyasada gösterdiği performans 

ve yarattığı katma değer o işletmenin rekabet gücünü göstermektedir. Rekabet gücü zayıf olan işletmeler küçük 

bir ekonomik kriz esnasında devamlıklarını sürdürmeleri ihtimal durumuna düşmektedir. 

KAYNAKLAR 

Akgüç, Ö. (1989), “Finansal Yönetim”, Avcıol Matbaası, İstanbul. 

Altman, E. I. (1968), “Financial Ratios, Discrimination Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy”,Journal of Finance, pp. 589-609. 

Azadeha, A.,; Saberi, M.; Gitiforouz, A., . Saberi, Z. (2009), “A Hybrid Simulation-adaptive Network Based 

Fuzzy İnference System for İmprovement of Electricity Consumption Estimation” Expert Systems with 

Applications, 36, 11108–11117 

Aziz A. ve Humayon, A. (2006), “ Corporate Bankruptcy: Where We Stand?”, Corporate Governance, vol. 6, 

pp. 18-33. 

Cheng, C. B.; Chen, C. L. ve Fu, C. J. (2006), “Financial Distress Prediction by a Radial Basis Function Network 

Withlogit Analysis Learning”, Computers & Mathematics with Applications, pp. 579–588. 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

134 
 

Dainiene, R. ve Dagiliene, L. (2013), “ Company Going Concern Evaluating Fuzzy Model” Economics and 

Management:  18 (3), pp. 374-383. 

Eisenbeis, R. A. (1977), “Pitfalls in the application of discriminant analysis in business, finance and economics”, 

The Journal of Finance, vol. 32, no. 3, pp. 875-900. 

Hanweck,G. A. (1977), “Predicting bank failures, Research Papers in Banking and Financial Economics”, 

Financial Studies Section, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC. 

Jang, J. -S. R. (1993), “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System”, IEEE Transactions on 

Systems, Man and Cybernetics, vol. 23, no. 3,  pp. 665–685. 

Kaynar, O., Yılmaz, I., Demirkoparan, F. (2011) “Forecasting of natural gas consumption with neural network 

and neuro fuzzy system”, Energy Education Science and Technology, PartA, Energy science and Research, 

26(2), 221 – 238. 

Kolari, J., Glennon, D., Shin, H. ve Caputo, M. (2002) “Predicting Large US Commercial Bank Failures”, 

Journal of Economics and Business, vol. 54, no. 321, , pp. 361–387. 

Korobow L. ve Stuhr, D. (1985), “Performance Measurement of Early Warning Models”, Journal of Banking & 

Finance, vol. 9, Issue 2,  pp. 267-273. 

Lin, T. H. (2009), “A Cross Model Study of Corporate Financial Distress Prediction in Taiwan: Multiple 

Discriminant Analysis, Logit, Probit and Neural Networks Models”, Neurocomputing, pp. 3507-3516. 

Martin, D. (1977),  “Early warning of Bank Failure, a Logit Regression Approach”, Journal of Banking & 

Finance, vol. 1, no. 3, pp. 249-276. 

Meyer, P. A. ve Pifcr, H. (1970), “Prediction of Bank failures”, Journal of Finance, vol. 25, , pp. 853-868. 

Ok, Y. (2010). Adaptif Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi İle Türkiye’de Orta Dönemli Elektrik Enerjisi Talep 

Tahmini. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

Santomero, A. M. and Vinso, J. (1977), “Estimating the Probability of Failure for Commercial Banks and the 

Banking System”, Journal of Banking & Finance, vol. 1, no. 2,  pp. 185-205. 

Santos, M. F., Cortez, P., Pereira J. ve Quintela, H.  (2006), “Corporate Bankruptcy Prediction Using Data 

Mining Techniques”, WIT Transactions on Information and Communication Technologies, vol. 37. 

Sinkey, J. F. (1975), “A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristics of Problem Banks”, Journal of 

Finance, vol. 30, no. 1, pp. 21-36. 

Shaw, M. J. and Gentry, J. (1988), “Using an Expert System With Inductive Learning to Evaluate Business 

Loans”, Financial Management, vol. 17, no. 3,  pp. 45-56. 

Shin, K. S.; Lee, T. S. ve Kim, H. J. (2005), “An Application of Support Vector Machines in Bankruptcy 

Prediction Model”, Expert Systems with Applications, vol. 28, pp. 127-135. 

Şahin, D. (2015), “Türkiye Ve Çin’in Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünün Analizi”, Akademik 

Bakış Dergisi, Sayı: 47, Ss.155-171. 

Şentürk, S. (2010), “  Faktöriyel Tasarıma Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım                                                                                                                 

Sistemi İle Farklı Bir Yaklaşım”,  DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü  Dergisi, Sayı 22, ss.57-74.  

Tam, K. Y. ve Kiang, M. Y. (1992), “Managerial Applications of Neural Networks: The Case of Bank 

Bankruptcy”, OMEGA, vol. 19, no. 5, pp. 429-445. 

Tsai, C. F. (2009), “Feature Selection Bankruptcy Prediction”, Knowledge-Based Systems, vol. 22, no. 2, pp. 

120-127. 

West, R. G. (1985), “A Factor-Analytic Approach to Bank Condition”, Journal of Banking & Finance, vol. 9, 

no. 2, pp. 253-266. 

http://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2012/11/2012-tekstil-ve-hazir-giyim-sektoru.html, E.T.19.02.2016 

 

 

 

 

http://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2012/11/2012-tekstil-ve-hazir-giyim-sektoru.html


……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

135 
 

PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN TÜRKİYE’NİN CARİ 

AÇIĞINA ETKİLERİ 

 
 

Öğr. Gör.Selim GÜNGÖR 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

selim.gungor@gop.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Lütfiye SÖNMEZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

lutfiye.altinbas@gop.edu.tr 

 

Yrd. Doç.Dr.Özge KORKMAZ 

Bayburt Üniversitesi 

İİBF, İktisat Bölümü 

okorkmaz@bayburt.edu.tr 

 

Doç. Dr.Süleyman Serdar KARACA 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

İİBF, İşletme Bölümü 

suleymanserdar.karaca@gop.edu.tr 

 
Özet 

Dünya ekonomisinde petrolün birincil enerji kaynağı olması ve aynı zamanda teknoloji ile sanayinin temel yapı 

taşını oluşturması bu sektörde oluşan gelişme ve değişimlerin yakından takip edilmesini gerekli kılmaktadır. 

Petrolü ülkelerin ekonomileri için bu derece önemli kılan etken, ülke ekonomilerindeki pek çok sektörün 

doğrudan ya da dolaylı olarak petrole bağımlı olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen hızlı 

ekonomik büyümeden dolayı artan enerji talebi, söz konusu ülkelerin önemli bir kısmının enerjide dışa bağımlı 

olması ve önemli dış borçlar ve ödemeler dengesi sorunları yaşamaları bu ülkeleri petrole daha duyarlı hale 

getirmektedir.  

Bu açıdan petrol fiyatlarında meydana gelen değişimler Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret 

yapılarına da direkt etki ederek cari açıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Yüksek büyümenin yaşandığı 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, kalkınma sürecinde uygun enerji kaynaklarını bulmak ve kullanmak 

zorundadırlar.  Zira Türkiye tükettiği ham petrolün yaklaşık %90’ını ithal ettiği ve ham petrol talebinin fiyatlara 

karşı esnek olmadığı göz önüne alındığında yüksek oranda dış ticaret açığı ile yüz yüze kalmaktadır. Bu durum 

elbette Türkiye’nin cari işlemler dengesinde büyük olumsuzluklar oluşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda 

çalışmada 1992:1 ile 2015:12 dönemlerine ait veriler kullanılarak petrol fiyatlarındaki değişimlerin cari açık 

üzerinde etkisi ARCH-GARCH Modelleri yardımıyla incelenmiştir. Bu modellerden elde edilen sonuçlara göre, 

petrol fiyatlarının cari açık üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu ve yapısal kırılmaların cari açık üzerinde herhangi 

anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Cari Açık, Dış Ticaret Açığı, ARCH-GARCH Modelleri 

 

THE CHANGES OF OIL PRICES, EFFECTS ON TURKEY’S CURRENT ACCOUNT 

DEFICIT 

 

Abstract 

Due to having oil as a primary source of energy in the world economy and at the same time to create a 

cornerstone for technology and industry, which makes required closely monitoring the developments and 

changes in this sector. The factor makes oil very important for the economies of the countries are that many 

sectors of the national economy are directly or indirectly dependent on oil. Especially, the rapid economic 

growth of the developing countries, makes these countries more sensitive to oil, the increasing energy demand, 

dependency of many of these countries to external energy sources and stay in vital current deficit problems are 

keeping economies and financial stabilities of these developing countries constantly a fragile structure.  
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In this respect, changes in oil prices caused by a direct effect on the foreign trade structure of developing 

countries such as Turkey, leads to the formation of the current account deficit. Developing countries such as 

Turkey, where there is high economic growth, the development process must find and use appropriate sources of 

energy. Turkey, which imports about 90% of the consumed crude oil. Considering that the price of crude oil 

demand is not resilient, Turkey faced with a high proportion of the foreign trade deficit. This situation leads to 

the great adversity formation in the balance of current account deficit of Turkey. In this context, the study has 

examined the impact of changes in oil prices to the current account deficit the periods of data belongs to 1992: 1 

to 2015: 12 by using ARCH-GARCH Models. According to the results obtained from this model, It has been 

shown to have an effect on the current account deficit will reduce oil prices and deficit on the current account of 

the structural break has been determined that there is no significant effect. 

Key Words: Oil Prices, Current Account Deficit, Foreign Trade Deficit, ARCH-GARCH Models. 

 

 

Giriş 

Günümüz koşullarında ekonomik büyümenin en önemli gereksinimlerinden biri enerji ihtiyacıdır. Ekonomik 

büyüme hızlandıkça ülkelerin enerjiye olan bağımlılıkları ve enerji talepleri de artmaktadır. Dünya ekonomisinde 

petrolün birincil enerji kaynağı olması ve teknoloji ve sanayinin yapı taşını oluşturması göz önüne alındığında, 

petrol fiyatlarındaki değişimler ve bu sektördeki gelişmelerin dünya ekonomisine yön verdiğini söylememiz 

yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ülkelerin enflasyon, işsizlik, ekonomik 

büyüme, cari açık ve diğer makroekonomik faktörler üzerindeki etkileri açık bir şekilde görülebilmektedir. Çok 

sayıda faktörün birbirini etkilemesine bağlı olmasından dolayı petrol piyasasında veya petrol fiyatlarında ortaya 

çıkan artışlar ve azalışlar hem ülkelerin hem de genel olarak dünya ekonomisi üzerinde etkileşim zinciri 

oluşturmaktadır.  

Bununla birlikte petrolü ülkelerin ekonomileri için bu derece önemli kılan etken kuşkusuz bu emtianın dünya 

üzerinde en fazla ticareti yapılan enerji ürünlerinden biri olmasıdır. Petrolün ülkeler arasında homojen olarak 

dağılmaması ve her ülkenin petrol ihtiyacı birbirinden farklı olması, bu ürünün bulunmasına bağlı olarak ülkeler 

arasında petrol fazlası olanlar ve petrol kıtlığı çekenler şeklinde bir ayrım yapılmasına neden olmaktadır. Bunun 

sonucunda dünyada petrol fazlası olan ülkelerden petrol kıtlığı çeken ülkelere doğru bir ticari akış olduğunu bu 

bakımdan petrol rezervlerine sahip olmanın veya olmamanın ülkelerin bağımlılık derecelerine etki ederek 

uluslararası arenadaki ekonomik ve siyasi yapılarını büyük ölçüde etkilediğini söylemek mümkündür. 

Petrol fiyatlarında olabilecek muhtemel bir artış, petrol ithal eden ülkelerden ihracat eden ülkelere doğru para 

transferine neden olmakta ve dolayısıyla ülkeler arasındaki gelir dengesizliği sorununa yol açmaktadır. Bu 

durum özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bazı makroekonomik sorunlara neden olmaktadır. Zira yüksek 

petrol fiyatları petrol ithal eden ülkelerin ödemeler dengesini bozmakta, ithal mallarının pahalanmasına ve ihraç 

malların değerinin düşmesine sebep olmakta kısaca enflasyonu arttırmaktadır. Bu durumdan da en fazla 

etkilenen şüphesiz bütçe açıklarını borçlanma ile kapatan gelişmekte olan ekonomiler olmaktadır. Özellikle 

petrol ithal eden gelişmekte olan ülkeler, enerji-yoğun sektörlere sahip olduklarından dolayı petrole olan 

bağımlılıkları oldukça yüksektir. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artış bu tarz ülkelerin ekonomilerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle petrol fiyatlarındaki artış, firmaların daha az enerji satın almasına sebep 

olmakta ve bu durum üretim sermaye ve emek verimliliğinin azalmasından dolayı milli gelirin düşmesine yol 

açabilmektedir. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki düşüş ise petrol ithal eden ülkelerin dış borçlar ve ödemeler 

dengesini olumlu yönde etkilemekte böylece ithal malları ucuzlarken ihraç malların değerinin yükselmesi, diğer 

bir ifadeyle milli gelirin artmasına sebep olmaktadır. 

Ülkelerin milli gelirlerindeki değişimleri veya makroekonomik verimliliklerini ortaya koyarken kullanılan en 

önemli göstergelerden biri kuşkusuz cari işlemler dengesidir. Sadece bu gösterge sayesinde bile bir ülke 

ekonomisinin gidişatı hakkında yorum ve değerlendirme yapmak mümkün olabilmektedir.  Cari işlemler 

bilançosu; ticari malların, hizmetlerin, belirli yatırım gelirlerinin ve yatırım transferlerinin ihracatı ve ithalatı 

sırasında meydana gelen farkı gösterir. Bunların arasında en büyük bölümü dış ticaret hacmi oluşturduğu için, 

cari açık bulunması genelde bir ülke ekonomisinin ihracattan fazla ithalat gerçekleştirdiği anlamına gelir. Yani 

bu ülkenin yeterince üretimde bulunamadığı için ithalatı karşılayacak miktarda paraya sahip olmadığını gösterir. 

Kısaca cari açık tüketiminin yerli üretimden daha fazla olduğunu gösterir. Bunun yanında gelişmekte olan 

ülkelerde, dış ticaret dengesinin ve petrol fiyatlarının cari açığa neden olan en temel etkenler oldukları 

belirlenmiştir. Enerjide dışa bağımlı olan ülkelerin büyük bir bölümünde enerji ithalatı, enerji tüketimi ve cari 

açık arasında pozitif yönlü ve derin bir ilişkinin olmasından dolayı bu durumun nerdeyse tüm gelişmekte olan 

ülkeler için temel bir özellik haline geldiği söylenebilir.  

Özellikle yüksek büyümenin yaşandığı gelişmekte olan ülkelerde, artan enerji talebi petrol ve doğalgaz gibi 

enerji kaynaklarının ithalatında yoğun artışlara sebep olmakta, artan enerji ithalatı ise yeterli döviz girişi 

olmayan bu ülkelerde yüksek cari açıklara yol açmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden biri olan 
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Türkiye içinde geçerlidir. Zira Türkiye’de petrol giderleri de yaklaşık %25’lik bir oranla toplam ithalat içerisinde 

önemli bir yere sahiptir. Bu değer dış ticaret hacmini önemli şekilde etkilemektedir. Örneğin ekonomik büyüme 

ve artan enerji fiyatları nedeniyle 2003-2013 arası dönemde Türkiye’nin enerji ithalat giderleri önemli ölçüde 

artış göstermiştir. Ülkemizde sanayi üretiminin tamamen ara mal ithalatına bağlı olması ve bunun yanında 

özellikle petrol ve doğalgaz gibi enerji ihtiyacının büyük bir kısmının ithal edilmesi yüksek cari açık verilmesine 

sebep olmaktadır. 2003 yılında doğalgaz ve ham petrol ithalat gideri yaklaşık 8 milyar dolayında iken, 2013 yılı 

sonu itibariyle bu rakam yaklaşık 35 milyar dolara kadar yükselmiş, rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatıyla 

birlikte net ithalat rakamı yaklaşık 50 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu durum elbette ülkemizin enerjiye ödediği 

para miktarını arttırırken cari işlemler açığın artmasına neden olmuştur. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş 

trendi Eylül 2014’ten itibaren düşüşe geçmesiyle birlikte petrol fiyatlarının dış borçlar ve ödemeler dengesi 

üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin enerji ithalat giderlerinin 

azalacağı ve bu durumunda cari açık üzerinde pozitif bir etki yaratacağı yönünde beklentiler bulunmaktadır. Söz 

konusu tartışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız bu çalışmada petrol fiyatlarında yaşanan 

değişimlerin Türkiye’nin cari açığı üzerindeki etkisi incelenmektedir.   

Literatür İncelemesi  

Literatüre genel olarak bakıldığında petrol fiyatları ile cari açık arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik birçok 

çalışmanın yapıldığı, bu iki değişken arasındaki nedensellik ilişkilerinin uygulanacak politikalar açısından 

önemli olduğunun vurgulandığı görülmektedir. Çalışmada, söz konusu bu nedensellik ilişkisini değerlendirmede 

yol gösterici olacağını düşündüğümüz literatürde 2006 yılı sonrasında yayınlanan bazı çalışmalara yer 

verilmiştir.  

Zaouali (2007) çalışmasında, petrol fiyatlarında gerçekleşen pozitif bir şokun Çin ekonomisi üzerindeki etkisini 

Hesaplanabilir Genel Denge Modeli yardımıyla incelemiştir. Bu modeli uluslararası petrol fiyatlarının ilk olarak 

10 Dolarlık ikinci olarak 25 Dolarlık iki farklı artış senaryosuna göre analiz etmiştir. Yaptığı analizler 

neticesinde fiyat artışının cari denge üzerinde dikkate değer bir etkisinin olmadığını tespit etmiştir.  

Erdoğan ve Bozkurt (2009) çalışmalarında, Türkiye’de cari açığın temel belirleyicilerini 1990:01-2008:10 

dönemine ilişkin aylık verileri kullanarak M-GARCH modelleri yardımıyla incelemiştir. Modelden elde edilen 

koşullu korelasyona göre yazarlar, en yüksek korelasyon değerinin ihracatın ithalatı karşılama oranına ait 

olduğu, petrol fiyatlarının da ikinci yüksek değer olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar elde edilen sonuçların 

literatürle tutarlı olduğunu iddia etmişlerdir. Yani yazarlar, dış ticaret dengesi ve petrol fiyatlarının cari işlemler 

dengesi üzerinde birincil derecede etkili olduğunu vurgulamışlardır.  

Demirbaş vd. (2009) çalışmalarında, ham petrol fiyatlarıyla Türkiye’nin cari açığı arasındaki ilişkiyi 1984-2008 

yıllarını kapsayan yıllık verilerini kullanarak Hata Düzeltme Modeli yardımıyla incelemişlerdir. Yaptıkları 

analizler sonucunda, ham petrol fiyatları ile cari açık arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğunu 

belirlemişlerdir.  

Özlale ve Pekkurnaz (2010) çalışmalarında, Türkiye ekonomisindeki petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi 

üzerine etkisini Eylül 1999-Eylül 2008 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak yapısal vektör oto regresyon 

modeli yardımıyla incelemişlerdir. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre yazarlar, petrol fiyatlarındaki şokun 

cari işlemler oranına tepkisi ilk üç aya kadar aşama aşama arttığını ve bundan sonra kısa dönemde petrol fiyat 

şoklarının etkisiyle önemli derecede düştüğünü iddia etmişlerdir. Ayrıca, yazarlar elde edilen yapısal şokların 

basit regresyon analizinde kullanıldıklarında, petrol fiyat şokları ile ilgili parametrenin istatistiksel açıdan 

anlamlı ve negatif bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Gün (2011), çalışmasında cari açık ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 1975-2010 yılları arasındaki verilerini 

kullanarak incelemiştir. Yazar regresyon analizi sonuçlarına göre, petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi 

üzerinde etkisinin olduğu açık bir şekilde görüldüğünü iddia etmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise, iki 

değişken arasındaki ilişki oranını 0,736083 olarak bulmuştur. Yazar bu sonucun, Türkiye’nin cari işlemler 

dengesi ile petrol fiyatları arasında yüksek derecede bir ilişkinin olduğuna işaret ettiğini ileri sürmüştür.  

Chukuku vd. (2011), çalışmalarında Nijerya ekonomisindeki petrol fiyat şokları ile cari işlemler hesabı 

arasındaki ilişkiyi 1970Q1-2008Q4 dönemlerine ait verileri kullanarak Yapısal vektör oto regresyon yöntemi 

yardımıyla incelemişlerdir. Yaptıkları analizler neticesinde Nijerya ekonomisindeki petrol fiyat şoklarının cari 

işlemler dengesi üzerinde kısa dönemde önemli bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlar özellikle petrol 

fiyat şoklarının cari işlemler oranına tepkisi ilk 6 çeyrekte artış gösterdiğini daha sonra 30. Çeyreğe kadar 

azaldığını ileri sürmüşlerdir. Yazarlar varyans ayrıştırma analizinden, petrol fiyat şoklarının cari hesap dinamiği 

üzerine etkisinin % 15.77 olduğu sonucuna varmışlardır. Bu sonuçlardan hareketle yazarlar, kısa dönemde petrol 

fiyat şoklarının cari hesap dinamiği üzerindeki etkisinin az olduğunu ve uzun dönemde de bu etkinin 

kaybolduğunu iddia etmişlerdir.  
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Bildirici ve Kayıkçı (2012) çalışmalarında 1975-2009 dönemlerine ait yıllık verileri kullanarak Arjantin, 

Brezilya, Meksika ve Türkiye’nin cari işlemler dengesiyle petrol fiyatlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi 

Markov Switching oto regresyon modeli yardımıyla incelemiştir. Yaptıkları analizlerden hareketle yazarlar, 

petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerden biri olan Brezilya’nın cari işlemler dengesini pozitif yönde 

etkilerken; Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerin cari işlemler dengesini ise, negatif yönde etkilediği sonucuna 

varmışlardır.    

Kayıkçı (2012) çalışmasında Türkiye ekonomisindeki cari açık ile genişletilmiş ekonomik değişkenler arasındaki 

ilişkiyi 1987-2009 dönemlerine ait verileri kullanarak vektör oto regresyon yöntemiyle incelemiştir. Yaptığı 

analizler neticesinde yazar, enflasyonun cari işlemler dengesini pozitif yönde etkilediğini, ancak büyüme, 

açıklık, petrol fiyatları ve reel döviz kuru artışının cari işlemler dengesinde bozulmaya neden olduğunu 

belirtmiştir.      

Öz (2013) çalışmasında petrol fiyatları, enerji dışı ithalat ve cari açık arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünlük 

testi, Granger nedensellik testi, Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testi, genelleştirilmiş tahmin hata 

varyansının dağılımı yaklaşımı ve etki-tepki analizi yöntemleri yardımıyla incelemiştir. Yazar çalışmasında 

1992:1-2012:9 dönemlerini içeren verileri kullanmıştır. Yaptığı analizlerden elde ettiği sonuçlara göre yazar, 

enerji dışı ithalat ve petrol fiyatları ile cari açık arasında hem kısa dönemli hem de uzun dönemli istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca yazar, yaptığı analizlerden petrol fiyatları, enerji ithalatı 

veya enerji dışı ithalatındaki herhangi bir artışın cari açığı negatif etkilediği ve açığın daha da artmasına neden 

olduğu sonucunu da elde etmiştir.  

Mucuk vd. (2013) çalışmalarında 1992:01-2013:02 dönemine ait verileri kullanarak Türkiye’nin cari açığıyla 

uluslararası petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme ve nedensellik testi yardımıyla 

incelemişlerdir. Yaptıkları analizlerden neticesinde yazarlar, iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

olduğu sonucuna varmışlardır.  

Bayar vd. (2014) çalışmalarında, Granger nedensellik testi, etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri kullanarak 

Türkiye’de 2000:Q4-2013Q3 döneminde cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme, enflasyon reel efektif 

döviz kuru, doğrudan yabancı yatırım girişleri, ham petrol fiyatları, portföy yatırımları, kamu brüt toplam borç 

stoku, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Yaptıkları analizler sonucunda yazarlar, kamu brüt toplam borç stoku, reel efektif döviz kuru, portföy 

yatırımları, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve Borsa İstanbul 100 endeksinin cari işlemler dengesinin Granger 

nedeni olduğunu tespit etmişlerdir.  Ayrıca yazarlar, cari işlemler dengesindeki değişimin %78,6’sının, doğrudan 

yabancı yatırım girişleri, portföy yatırımları, ham petrol fiyatları ve kamu brüt toplam borç stoku tarafından 

açıklandığı sonucuna varmışlardır.   

Özata (2014) çalışmasında, 1998Q1-2012Q4 dönemlerine ait verileri kullanarak petrol ithalatları, reel efektif 

döviz kuru, GSYHİ ve cari işlemler hesabı arasındaki ilişkiyi yapısal vektör oto regresyon metoduyla 

incelemiştir. Yaptığı analizlerden elde ettiği sonuçlara göre yazar, petrol fiyatlarındaki ani yükselişin (şokun) 

cari açığı negatif yönde etkilediğini tespit etmiştir ve bu ani yükselişin etkisinin uzun süre devam edeceğini iddia 

etmiştir. Ayrıca yazar elde edilen bu sonucun cari açığın sürdürülebilir olduğu konusunda önemli bir sinyal 

olduğunu ileri sürmüştür. Sonuç olarak yazar, üretim aktiviteleri için çok miktarda petrol ve enerji talep eden 

gelişmekte olan ülkelerde, petrol fiyatlarındaki artış ile cari açığı sürdürülebilir kılmanın mümkün olmadığını 

vurgulamıştır.  

Güneş (2014) çalışmasında, cari açık ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 1980-2012 yıllarına ait verileri 

kullanarak vektör hata düzeltme modeli, Engle-Granger, Johansen Eşbütünleşme ve Granger nedensellik Testleri 

yardımıyla incelemiştir. Yaptığı analizler neticesinde yazar, kısa dönemde cari açık değişkeninin yaklaşık %96 

oranında kendisinden ve yaklaşık %4 oranında da petrol fiyatlarından etkilendiği görülmüş ve bu durumun uzun 

dönemde de değişmediği tespit etmiştir. Sonuç olarak yazar, analizlerden elde ettiği sonuçlara göre, petrol 

fiyatları ile cari açık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamıştır.  

Lebe ve Akbaş (2015) 1991:12-2012:11 dönemini kapsayan çalışmalarında,  ithal ham petrol fiyatları ile döviz 

kurunda meydana gelen değişimlerin Türkiye’nin cari açığı üzerinde etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Bu 

araştırmada vektör otoregresif modeli ile Dolado ve Lutkepohl (1996) nedensellik testlerinden yararlanmışlardır. 

vektör otoregresif modeli sonucuna göre yazarlar, döviz kuru ile reel ham petrol fiyatlarının cari açık üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca yazarlar Dolado ve Lutkepohl nedensellik testi 

sonuçlarının da vektör otoregresif modeli sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiğini ileri sürmüşlerdir.  

 Huntington (2015) çalışmasında, 91 ülkenin 1984-2009 dönemlerine ait verilerini kullanarak ham petrol ticareti 

ile ülke ekonomilerinin cari açıkları arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yardımıyla incelemiştir. Modelde 

kullanılan bağımsız değişkenler, çalışma çağındaki nüfusun göreli yaş-bağımlılık oranı, GSYİH’nin yüzdesi 

olarak hükümetin bütçe dengesi, GSYİH’nin yüzdesi olarak ithalat ve ihracat toplamıyla ölçülen ekonomideki 
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açıklık, kişi başına düşen GSYİH, kişi başına düşen GSYİH’nin karesi, GSYİH’nin yüzdesi olarak net petrol 

ihraç dengesinden oluşmuştur. Bağımlı değişken olarakta, cari işlemler hesabı/ GSYİH oranı kullanılmıştır. 

Analizlerden elde ettiği sonuçlara göre yazar, cari hesap fazlasının açıklanmasında net petrol ihracatının önemli 

bir faktör olduğunu fakat net petrol ithalatlarının cari açık üzerinde bir etkisinin olmadığını ileri sürmüştür.  

Yaghoubi Nia (2015) çalışmasında, Türkiye ekonomisindeki cari açık, ekonomik büyüme, petrol fiyatları ve 

enerji ithalatı arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi 2005:01-2014:08 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak 

Johansen Juselius eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme modeli yardımıyla incelemiştir. Yaptığı analizler 

neticesinde yazar, uzun dönemde cari açıkla enerji ithalatı arasında iki yönlü ilişki olduğu ve uzun dönemde 

petrol fiyatlarının cari açığı etkilediği sonucuna varmıştır. Elde ettiği diğer sonuçlara göre ise, kısa dönemde 

enerji ithalatından cari açığa doğru nedensellik bulunmazken, cari açıktan enerji ithalatına doğru ise % 10 

düzeyinde nedensellik olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca yazar kısa dönemde petrol fiyatları ile cari açık arasında 

bir ilişki olmadığı sonucunu ileri sürmüştür. 

Veriler ve Yöntem 

Çalışmada, 1992/01-2015/12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak petrol fiyatlarındaki değişimlerin 

Türkiye’nin cari açığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aylık Brent Petrol verileri, U.S. Energy Information 

Administration web sayfasından, aylık cari açık verileri ise, T.C Merkez Bankası Elektronik Veri Değişim 

Sistemi (EVDS)’nden elde edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan yıllık Brent Petrol fiyatları ve Cari Açık verileri, 

aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Petrol Fiyatları ve Cari Açık Göstergeleri (Yıllık) 

Yıllar Petrol Fiyatları (Dolar) Cari Açık (Milyon Dolar) 

1992 19,32 -974 

1993 17,01 -6.433 

1994 15,86 2.631 

1995 17,02 -2.339 

1996 20,64 -2.437 

1997 19,11 -2.638 

1998 12,76 2.000 

1999 17,9 -925 

2000 28,66 -9.920 

2001 24,46 3.760 

2002 24,99 -626 

2003 28,85 -7.554 

2004 38,26 -14.198 

2005 54,57 -20.980 

2006 65,16 -31.168 

2007 72,44 -36.949 

2008 96,94 -39.425 

2009 61,74 -11.358 

2010 79,61 -44.616 

2011 111,26 -74.402 

2012 111,63 -47.961 

2013 108,56 -63.608 

2014 98,97 -43.552 

2015 52,32 -32.192 

 

Kaynak: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=a (16.02.2016) ve 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/30cdfd52-aa34-40ce-8b57-4ef53e322ce4/odemelerdengesi.pdf?MOD=AJPERES 

(19.02.2016). 

 
Çalışmada Türkiye’ye ait 1992:01-2015:12 dönemi için cari açık değerleri ile petrol fiyatı değerleri 

kullanılacaktır. Çalışmada ele alınan seriler Tramo-Seats yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmıştır ve 

analizlere bu seriler ile devam edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış seriler CARIACIKSA ve PETROLSA 

ifadeleri ile gösterilmiştir. 

Birim kök analizinin yapılması, çalışmada ele alınan modellerin güvenilirliği için önkoşuldur. Çünkü birim kök 

içeren serilerle bir diğer ifadeyle durağan olmayan serilerle tahmin edilen modellerde sahte regresyon sorunu ile 

karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda birim kök testlerinden hangisinin kullanılacağı da model sonuçlarının 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=a
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/30cdfd52-aa34-40ce-8b57-4ef53e322ce4/odemelerdengesi.pdf?MOD=AJPERES
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güvenilirliği için oldukça önemlidir. Serilerde yapısal kırılmaların var olması durumunda ise yapısal kırılmaları 

dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi kullanılmaktadır.  

Finansal piyasalardaki ve ekonomik zaman serilerin oynaklığın tahmin edilmesinde kullanılan ARCH-GARCH 

modelleri, değişken varyanslı modellerdir. ARCH modelinde, koşullu varyans, hata terimlerinin mutlak ya da 

kare değerine ve koşullu gecikmeli standart sapmalarına ya da varyanslarına bağlıdır (Gürsakal, 2009: 322). 

 

Klasik bir regresyon modeli aşağıdaki şekilde ele alınabilir:  
 

                          (1) 

(1) nolu denklem, k değişkenli bir regresyon modelini göstermektedir ve bu denklemde  (t-1) döneminde koşullu 

bilgi elde edilebildiği varsayımı altında hata terimi sıfır ortalamaya sahiptir. Aynı zamanda bu modelde hata 

terimleri normal dağılmaktadır ve ARCH modelinde hata teriminin t dönemindeki varyansının (t-1) 

döneminin hata teriminin karesinin bir fonksiyonu olarak ele alınmaktadır (Atakan, 2013:53). Bu 

bağlamda ARCH modeli şu şekildedir:  
                                             (2)  

ARCH modeli oldukça sınırlayıcıdır ve negatif ve pozitif şokların oynaklık üzerinde benzer etkilere sahiptir 

(Tsay, 2005: 103-109). Bollerslev (1986), ARCH modelini geliştirmiş ve esnek gecikme yapısına izin veren 

GARCH modelini ortaya atmıştır.  Nelson (1991) ise borsa getirileri ile oynaklık değişimleri arasındaki 

asimetrik ilişkiyi EGARCH modeli aracılığıyla ortaya koymuştur. Buna göre EGARCH(1,1) modeli 

 

                                                   (3)                                              

(3) nolu denklemdeki gibidir. Burada standartlaştırılmış hatalar e/  kullanılır. ARCH etkisi karesel hatalar 

yerine standartlaştırılmış hataların mutlak değeri ile gösterilir. Eğer kaldıraç etkisi varsa, ’nın negatif olması 

beklenir. (Kirchgassner, Wolters, 2007: 257 – 258) 

 

Bulgular 

Çalışmada ilk olarak birim kök analizlerine yer verilecektir. Çünkü çalışmada tahminlenecek olan modellerin 

güvenilir olabilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. Serilerin durağan olup olmadığı ise birim kök 

analizi aracılığıyla araştırılabilinmektedir ve çalışmada yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot Andrews birim kök 

testinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda serilerin düzey değerleri için elde edilen birim kök analizi sonuçları 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Düzeyde Durağanlığın Yapısal Birim Kök Test İle Araştırılması  

 Zivot-Andrews Test İstatistiği Olasılık Değeri Kırılma Tarihi 

CARIACIKSA -3.8743 (1) 0.0976* 2010:01 

PETROLSA -2.9945 (1) 0.0476** 2005:01 

Gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriterine göre belirlenerek maksimum gecikme uzunluğu 

15 olarak ele alınmıştır. Parantez içindeki değerler optimal gecikme uzunluklarını ifade 

etmektedir. *,** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade 

etmektedir. 

Tablo 2’den görüldüğü üzere her iki serininde düzey değerlerinde durağan olduğu söylenebilmektedir. Benzer 

şekilde her iki serinin kırılma tarihlerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile çalışmanın ilerleyen 

safhalarında kırılma tarihleri dikkate alan kukla değişken analizlerde kullanılacaktır. Bu bulgulardan hareketle 

çalışmada kullanılacak değişkenlerin gösterimi ise şu şekildedir: 
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Tablo 3: Çalışmada Kullanılacak Olan Değişkenlere Ait Bilgiler 

Değişken Açıklama 

CARIACIKSA Mevsimsellikten arındırılmış Cari Açık 

PETROLSA Mevsimsellikten arındırılmış Petrol fiyatları 

D1 2005:01 ve 2010:01 ise 1, değilse 0 değerini alan kukla değişken 

Serilerin durağanlıklarının araştırılmasından sonra, uygun ARMA(p,q) modellerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

En uygun seçim, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının birlikte değerlendirilmesine Akaike 

(AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterlerine bağlıdır. Bu kriterlere göre ARMA(1,2) modelinin uygun model 

olduğu belirlenmiş ve elde edilen ARMA(1,2) modeline ilişkin bilgiler Tablo 4’te sunulmuştur. 

 Tablo 4: ARMA(1,2) Modeli  

Değişkenler Katsayılar Modele Ait Bilgiler Değerleri 

φ0 -1613.553 R
2
 0.8828 

φ1 0.9722  0.8811 

φ2 -0.5307 Akaike bilgi kriteri  15.8999 

 0.1836 Schwartz bilgi kriteri  15.96349 

 450945.3 Hannan-Quinn bilgi kriteri 15.9253 

Tüm getiri serilerine ilişkin istatistiksel açıdan en uygun ARMA modeli seçildikten sonra, bu ARMA modeline 

ait hata terimlerinde ARCH etkisinin olup olmadığı ARCH-LM testi ile incelenmiştir ve ilgili bulguların 

gösterimi Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: ARCH-LM Test Sonuçları 

F Test İstatistiği 13.2901 Olasılık Değeri 0.0000*** 

 Test İstatistiği -24.5557 Olasılık Değeri 0.04769** 

Tablo 5’ten görüldüğü üzere, tüm seriler için hatalarda ARCH etkisinin var olduğu söylenebilmektedir. 

Çalışmada ARCH etkisinin varlığı nedeniyle modellemeye otoregresif koşullu değişen varyans modeli ile devam 

edilmiştir. Elde edilen en uygun otoregresif koşullu değişen varyans modeli ise Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6: Model Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: CARIACIKSA 

EGARCH(1,1) 

Parametreler Katsayılar Standart Hata Olasılık Değeri 

φ0 863.9105 120.1549 0.0000
*** 

φ1 -50.0520 3.4840 0.0000
***

 

φ2 0.8356 0.0422 0.0000
***

 

 -0.5017 0.0552 0.0000
***

 

 0.1762 0.0569 0.0020
***

 

Varyans Denklemi 

 1.4421 1.5E-103 0.0000
***

 

 -0.3023 0.0044 0.0000
***

 

 -0.0018 0.0333             0.9565   

 0.8901 1.5E-104 0.0000
***

 

 0.0032 0.0001 0.0000
***

 

 0.0072 0.4162              0.9861 

 Akaike Schwartz Hannan-Quinn 

Bilgi Kriterleri 15.2202 15.3728 15.2813 
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Petrol fiyatlarının cari açık üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu
7
 ve yapısal kırılmaların cari açık üzerinde herhangi 

anlamlı bir etkisi olmadığı
8
 Tablo 6’dan görülmektedir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Dünyada petrol, hem tüketicilerin günlük hayatlarında kullandıkları birçok malın içerisinde bulunan ve bu 

malları tamamlayan bir ürün, hem de üretim sektörünün vazgeçilmez bir kaynağı durumundadır. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde oldukça kısıtlı miktarda bulunduğundan ve henüz yerine ikame edilebilecek bir başka 

ürün olmadığından petrolün ve özellikle de petrol fiyatlarının Türkiye için ayrı bir önemi vardır. Çünkü 

Türkiye’nin yapmış olduğu ithalat işlemleri sıralamasında enerji ithalatı ilk sırada gelmektedir. Enerji ithalatı 

içinde ise petrol ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle petrol fiyatlarında gerçekleşen olası bir değişimin 

Türkiye’nin cari açığını etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir.  

Bu çalışmada 1992:01-2015:12 dönemine ait veriler kullanılarak petrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye’nin 

cari açığı üzerine etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada ele alınan seriler ilk olarak Tramo-Seats yöntemi ile 

mevsimsellikten arındırılmış ve analizlere bu seriler ile devam edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış seriler 

CARIACIKSA ve PETROLSA ifadeleri ile gösterilmiştir. Serilerin durağan olması tahminlenecek modellerin 

güvenilir olabilmesi sağlamaktadır. Çalışmada söz konusu durağanlığı inceleyebilmek için yapısal kırılmaları 

dikkate alan Zivot Andrews birim kök testinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen birim kök testi sonucuna göre, 

her iki serininde düzey değerlerinde durağan olduğu ve her iki serinin kırılma tarihlerinin farklı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu nedenle analizin ilerleyen safhalarında kırılma tarihleri dikkate alan kukla değişken kullanılmıştır. 

Serilerin durağanlığının araştırılmasından sonra otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının birlikte 

değerlendirilmesine Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterlerine bağlı olarak ARMA(1,2) modelinin en 

uygun model olduğu belirlenmiştir. Tüm getiri serilerine ilişkin istatistiksel açıdan en uygun ARMA modeli 

seçildikten sonra, bu ARMA modeline ait hata terimlerinde ARCH etkisinin olup olmadığı ARCH-LM testi ile 

incelenmiştir. ARCH-LM testi sonucuna göre, tüm seriler için hatalarda ARCH etkisinin var olduğu tespit 

edilmiştir. ARCH etkisinin varlığı nedeniyle modellemeye otoregresif koşullu değişen varyans modeli ile devam 

edilmiştir.  

Bu modelden elde edilen sonuçlara göre, petrol fiyatlarının cari açık üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu ve yapısal 

kırılmaların cari açık üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır.  

Bu çalışma, Bildirici ve Kayıkçı (2012)’nın 1975-2009 dönemlerine ait çalışmaları ile tutarlılık göstermektedir. 

Yine Gün (2011), çalışmasında cari açık ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 1975-2010 yılları arasındaki 

dönemde incelemiş ve iki değişken arasında 0,73 oranında ilişki olduğunu tespit etmiştir. Aynı zamanda çalışma, 

Demirbaş vd. (2009)’nin çalışmaları ile de tutarlılık göstermektedir. Yazarlar, ham petrol fiyatlarıyla Türkiye’nin 

cari açığı arasındaki ilişkiyi 1984-2008 yıllarını kapsayan yıllık verilerini kullanarak Hata Düzeltme Modeli 

yardımıyla incelemişlerdir. Yaptıkları analizler sonucunda, ham petrol fiyatları ile cari açık arasındaki ilişkinin 

pozitif ve anlamlı olduğunu belirlemişlerdir. Güneş (2014) çalışmasında da petrol fiyatları ile cari açık arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Bu yönüyle çalışmalar birbiriyle örtüşmektedir. 
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Özet 

Bu çalışma, Türkiye için  2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi 

ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda finansal risk ve finansal stres endeksine ilişkin çeyrek 

dönemlik veriler kullanılmıştır. Araştırma verileri Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda Türkiye için 2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksinden finansal stres endeksine doğru 

tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimler: Finansal Risk, Finansal Stres Endeksi, VAR Model. 

 

 

DOES FINANCIAL RISK CAUSE FINANCIAL STRESS OR DOES FINANCIAL STRESS 

CAUSE FINANCIAL RISK? 

 

Abstract 

This study is conducted in order to analyze the relationship between financial risk and financial stress index for 

Turkey in 2000Q1-2009Q4 period. Within this scope, quarter period data related to financial stress index and 

financial risk were used. Research data were analyzed with Granger causality analysis. As a result of the 

analysis, for Turkey in 2000Q1 and 2009Q4 period, uniletaral causality from financial risk to financial stress 

index  was determined. 

 

Key Words: Financial Risk, Financial Stress Index, VAR Model. 

 

1.Giriş 

Piyasaları olumsuz etkiyen ekonomik krizler, sektör bazlı, ülke bazlı ve daha geniş kapsamda global bazlı 

olabilmektedir. Bu tür krizlerin firmalara ve finansal piyasalara verdikleri zararlar da krizin şiddetine göre 

değişmektedir. Finansal piyasalarda oluşan belirsizlik ve beklentiler, riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Özellikle birbirleri ile tam entegre olarak çalışan piyalarda oluşan karışıklıklar,  krizlerin hızlı bir şekilde bir 

ülkeden diğerine yayılmasıyla sonuçlanmaktadır. Esas itibariyle finansal bir krizin bir ülkeden başka bir ülkeye 

yayılması, piyasalar arasında küreselleşmenin ve hızlı bilgi akışı olduğunun bir göstergesidir (Ayaydın, 

2014:43). Bu aşamada karşımıza “finansal risk” kavramı çıkmaktadır. Finansal risk ülke bazında incelendiğinde, 

bir ülkenin ulusal ve uluslararası borç yükümlülüklerini finanse etme yeteneği olarak değerlendirilmektedir. 

Finansal riskin artması hisse senetleri fiyatları, yabancı sermaye yatırımları ve döviz kurları gibi birçok değişkeni 

dolaylı ya da doğrudan etkileyebilmektedir.  

Diğer taraftan finansal piyasalar üzerindeki baskılar ve piyasalardaki olası kayıp beklentileri “finansal stres” 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansal stres, daha çok finansal krizleri öngören bir gösterge olarak 

kullanılmaktadır. Finansal risk ve finansal stres kavramlarına sadece finansal piyasalar perspektifinde yaklaşmak 

mailto:kadirbarut@harran.edu.tr
mailto:alpercam@gumushane.edu.tr
mailto:ekaya@agri.edu.tr
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yanlış olacaktır. Bir ekonomide kırılganlığın artması, tüm piyasalarda baskı meydana getirmekte, bu durum 

ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu göstergeler, reel sektör üretimi ve 

istihdam açısından da önemlidir.  

Gerek finansal risk gerekse finansal stresi ölçebilmek için çeşitli parametrelerden oluşan endeksler ortaya 

çıkarılmıştır. Finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi olarak adlandırılan bu endeskler bir çok çalışmada 

farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Bu noktada finansal riskin mi finansal stresi tetiklediği, yoksa 

finansal stresin mi finansal riski etkilediği cevaplanması gerek bir sorudur. 

Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de finansal stres endeksi ile finansal risk endeksi arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Çalışmada 2000-2009 yıllarına ilişkin çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. 

 2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Özeti 

Bir ülkenin veya firmanın ekonomik değişikliklere adapte olamayarak kendi kendine yetme imkanını yitirme 

tehlikesi (Gallagher ve Andrew, 1997: 146) olarak ifade edebileceğimiz finansal risk ile finansal piyasalardaki 

olası kayıp beklentisi üzerindeki baskı olarak tanımlayabileceğimiz finansal stres (Illing, M., ve Liu, 2003: 1) 

birlikte incelenmesi gereken konulardan biridir. Literatüre finansal risk ve finansal stres ilişkisini ölçen çalışma 

sınırlıdır. Araştırmalarda daha çok finansal stres endeksinin, finansal krizleri öngörme ve öncü gösterge olma 

özelliği ile incelendiği görülmektedir. Aşağıda araştırma konusuna ilişkin literatür özetlenmiştir.  

Kaminsky ve Reinhart (2002), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için (Türkiye dahil) finansal stres endeksini 

günlük bazda incelemişler ve ülke riskinin, riskin yayılma etkisinden dolayı önemli bir faktör olduğunu 

belirtmişlerdir. Hakkio ve Keeton (2009), 2008 yılında gerçekleşen finansal krizin finansal stresi ölçmeyi 

gündeme getirdiğini belirmiştirler. Çalışmada ayrıca finansal stres endeksi, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D) 

için hesaplanmış ve finansal stres endeksinin finansal krizler için strateji belirleme açısından iyi bir araç olduğu 

saptanmıştır. Duca ve Peltonen (2009) çalışmalarında, sistematik risk ölçütü olarak finansal stres endeksini 

kullanmışlardır. 

Balakrishnan vd. (2011), finansal stres endeksinin gelişmekte olan ülkeler için finansal kriz dönemlerinde ve kriz 

dönemlerinden önce nasıl bir seyir izlediğini araştırmışlardır. Çalışmada finansal stresin gelişmekte olan ülkeler 

için yayılmacı özelliğe sahip olduğu ve finansal stres endeksinin gelişmekte olan ülkeler için 2008 krizi itibariyle 

zirveye ulaştığını saptamışlardır. Louzis ve Vouldis (2012) çalışmalarında, Yunanistan ekonomisi için GARCH 

modeli ile finansal stres endeksi oluşturmuşlar ve finansal stres endeksinin finansal krizleri öngörmede başarılı 

olduğunu vurgulamışlardır. Abdymomunov (2013), SWARCH modelini kullanarak sistematik finansal stresi 

incelemiş ve finansal stres endeksinin öncü gösterge niteliği taşıdığını belirtmiştir. Louzis ve Vouldis (2013), 

Yunanistan’da finansal stres endeksinin finansal krizleri başarılı bir şekilde öngördüğünü ifade etmişlerdir. 

Göçer (2013), cari açığın finansal stresi artırdığı sonucuna Türkiye için 1998-2013 döneminde yapısal kırılmalı 

birim kök testi ve Toda-Yamamoto nedensellik analizlerini yaparak ulaşmıştır. Chau ve Deesomsak (2014), 

çalışmalarında finansal stres endeksinin öncü gösterge niteliği taşıdığını tespit etmişlerdir. Christensen ve Li 

(2014), 13 OECD ülkesi için Kaminsky’nin (1998) önerdiği sinyal yaklaşımını uygulamış ve uygulama 

kapsamına alınan çoğu ülke için finansal stres endeksinin erken uyarı sistemi olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Kulalı (2014) çalışmasında, finansal stres ve iflas ayrımına gitmiş, iflasın finansal stresin son aşaması olduğunu 

belirtmiştir. Avcı ve Altay (2013), nominal döviz kuru, faiz oranı ve döviz rezervlerindeki yüzdelik değişimlerin 

standardize edilmiş değerlerinden hesaplanan finansal stres endeksi oluşturmuşlardır. Çalışmada, sinyal 

yaklaşımı ile finansal kriz öngörüsü yapmışlardır. Finansal stres endeksinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı 

bu çalışmada, 1994 ve 2001 yıllarında Türkiye’de, 2002 yılında Arjantin’de, 1997 yılında Tayland’da, 1992 ve 

2008 yıllarında İngiltere’de meydana gelen krizler farklı göstergelerle başarılı biçimde öngörülmüştür. Huotari 

(2015), Finlandiya için politika önermelerinde finansal stres endeksinin önemli olduğu kanısına varmıştır. 

Manamperi (2015), A.B.D. için finansal stres endeksi hesaplamış ve LehmanBrothers iflası gibi önemli olaylarda 

finansal stres endeksinin artış gösterdiğini tespit etmiştir. Apostolakis ve Papadopoulos (2015), finansal stres 

endeksinin alt endeksleri olan döviz piyasası, banka ve menkul kıymet piyasası stres endeksini 1981-2009 yılları 

için gelişmiş ekonomiler üzerine hesaplamışlardır. Çalışma sonucunda finansal stres endeksinin diğer endekslere 

yayılma etkisi gösterdiği ve menkul kıymet piyasası stres endeksinin diğer gösterge endekslerini daha çok 

etkilediği sonucuna varmışlardır. Wan, ve Kao (2015) çalışmalarında, finansal piyasalar ve petrol piyasası 

ilişkisini araştırmış ve Yapısal Vektör Otoregrersif (SVAR) modelini kullanmışlardır. Finansal stres şoklarının 

uygulandığı çalışmada, ekonominin durağan olduğu dönemlerde şokların etkisinin daha düşük olduğu ve 

ekonomik aktivitelerin düşüş trendine girdiği dönemlerde ise finansal stres şokların etkisinin daha yüksek olduğu 

sonucuna varmışlardır. Nazlıoğlu vd. (2015), A.B.D. finansal piyasası için finansal stres endeksi ve petrol 

fiyatları arasındaki ilişkiyi 1991 ve 2014 yılları için kriz dönemleri, kriz dönemleri öncesi ve sonrası gibi alt 

örneklem periyotlarına ayırarak incelemişlerdir. Finansal stresin ilgili dönemler itibariyle petrol fiyatlarında 

dalgalanmayı artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Litaretürde finansal stres ve ekonomik aktiviteler arasındaki ilişkiyi ölçen ampirik çalışmalar da mevcuttur.  
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Elekdağ vd. (2010), finansal stres ve iktisadi faaliyetler arasındaki ilişkiyi Türkiye için Vektör Otoregresif 

(VAR) modeli ile incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kriz sürecinde, sanayi üretiminde daralmanın yüksek 

olduğunu ve finansal krizlerin iktisadi faaliyetler üzerinde aşağı yönlü etkisini tespit etmişlerdir. Cardarelli vd. 

(2011), 17 gelişmiş ülke için finansal stres endeksi üzerinde çalışmışlar ve finansal stresin çalışmada yer alan 17 

gelişmiş ülkenin ekonomik aktivitelerini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır; ayrıca bankacılık sektörünün en çok 

etkilenen sektör olduğunu ifade etmişlerdir. Öztürkler ve Göksel (2013), finansal stres endeksinin politika 

önermeleri açısından önemli olduğunu belirtmişler ve Türkiye için 1998-2012 döneminde aylık verileri kapsayan 

finansal stres endeksi hesaplamışlardır. Araştırma sonucunda, finansal stres endeksinin reel ekonomik faaliyetler 

için öncü gösterge niteliğinde değişken olduğunu belirtmişlerdir. Çevik vd. (2013a-2016b); Çevik, Dibooğlu ve 

Kutan (2013), finansal stres endeksi ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve finansal stresi, 

ekonomik aktiviteleri etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirmişlerdir. Fink ve Schüler (2015), SVAR 

modelini kullanarak finansal stres endeksi şoklarının A.B.D. ekonomisine yön veren iktisadi dalgalanmaların 

kaynaklarından biri olduğunu ifade etmişlerdir. Hippler ve Hassan (2015), finansal stres endeksi ile finansal stres 

endeksinin makroekonomik etkileri üzerinde çalışmışlar ve firmaların finansal stres endeksinin yükseliş trendine 

girdiği dönemlerde ekonominin negatif etkilendiğini ifade etmişlerdir. 

Diğer taraftan finansal stresin ekonominin bazı kollarına etkisi olmadığını ve finansal stres endeksinin öncü 

gösterge olamayacağını savunan çalışmalar da mevcuttur.  Illing ve Liu (2003), finansal stresin kaynağını 

ekonomik belirsizlikler ve finansal sistemde kayıpların oluşturduğu beklenti değişimleri olarak görmüşler. 

Çalışmada ayrıca finansal stres endeksini GARCH modeli ile Kanada için modellemişler ve finansal stres 

endeksinin tüm finansal krizleri işaret ettiği görüşünü reddetmişlerdir. Reboredoa ve Uddin (2015), finansal 

stresin göstergesi olarak Zımni Volatilite (VIX) endeksini baz almış ve A.B.D. ekonomisi için 1994-2015 zaman 

aralığında politik belirsizlik ve finansal stresin enerji piyasası ve kıymetli maden piyasası üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada, belirtilen piyasalara ait değişkenler arasında ikili ilişki ve nedensellik tespit 

edememişlerdir.  

3. Veri Seti 

Bu çalışmada Türkiye için Finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu 

amaçla 2000Q1-2009Q4 aralığını kapsayan finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi verileri temin 

edilmiştir. Finansal risk endeksi verileri uygulamlı çalışmalarda güvenirliliği yüksek olan ICRG (Internetional 

Country Risk Guide)’den elde edilmiştir. ICRG, finansal risk endeksini tüm ülkerde aynı olan 5 faktöre 

dayandırarak hesaplamaktadır. Bu faktörler;  

 Dış Borç/ Gsyh 

 Dış Borç Servisi/ İhracat 

 Cari Hesap /İhrcat 

 İthalata Ödenen Net Likitide 

 Döviz Kuru İstikrarı’dır. 

Finansal stres endeksi olarak, Cevik, Dibooglu ve Kenc (2013) tarafından Türkiye için hesaplanan endeks 

kullanılmıştır. Finansal stres endeksinin hesaplanmasında yazarlar altı değişken (borsa oynaklığı, döviz piyasası 

stres endeksi, baskın tahviller, bankacılık sektörünün oynaklığı, kısa vadeli dış borç büyüme oranı, ticaret 

finansı) kullanarak ,Türkiye için finansal stres endeksini hesaplamışlardır. 

Ekonometrik analizlerde ise durağanlık testi, Vektör Otoegresif Model, Etki Tepki- Fonksiyonları ve Granger 

Nedensellik Testi’nden yararlanılmıştır. 

4. Yöntem 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasında ilişkinin ekonometrik olarak incelenebilmesi ve doğru modelin 

seçilebilmesi için değişkenlerin zaman içerisinde durağanlık özelliği göstermesi gerekmekmedir. Durağan olan 

serilerle çalışıldığı zaman ise sahte regresyon  sorunu ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum değişkenler arasındaki 

ilişkinin doğru olarak yansıltılmamasına neden olmaktadır (Gujarati, 1995: 713) .Bu çalışmada, serilerin birim 

kök içerip içermediklerinin araştırılmasında, Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. ADF testi ile 

değişkenlerin durağan olup olmadıkları boş hipotez ile test edilmektedir. Boş hipotezin reddedilmesi, serilerin 

durağan olduğunu göstermektedir. ADF testi için (1) numaralı denklem tahmin edilmektedir; 

 
(1) numaralı denklemde  ilgili değişkenleri,  birinci fark değerlerini, p gecikme uzunluğunu;  ise hata 

terimini ifade etmektedir. Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlık sorunu çözüldükten sonra  Var model 

kurulmuştur. Var modeli ise Sims (1980) tarafından geliştirilen bir model olup özellikle makro ekonomi ve 

finans alanında  yoğun bir şekilde kullanılan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Modele göre; kullanılan 
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her bir değişken, diğer değişkenleri etkilemekte ayrıca kendisi de diğer değişkenlerden etkilenmektedir 

(Tarı,2005:434). Model durağanken  basitçe aşağıdaki gibi gösterilmektedir. 

 

 

Burada  ve  içsel değişkenler vektörü iken dışsal değişkenler vektörüdür (Uysal 

vd. 2009:167). Çalışmada, VAR model seçildikten sonra granger nedensellik analizi yapılmıştır. Granger 

nedensellik analizi; bir değişkenin değerleri ile diğer değişkenin değerleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

ve eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünü tespit etmeyi sağlamaktadır (Durkaya ve Ceylan, 2006: 87). Granger 

nedensellik testinde nedensel ilişkinin varlığı için (→ nedensel ilişkinin yönünü ifade etmek üzere), aşağıdaki 

hipotezlerin reddedilmesini gerektirmektedir.  

 

 
 

Granger nedensellik analizinde sonra ise etki-tepki fonksiyonları analizi yapılmıştır. Nedensellik analizinden 

sonra ise etki –tepki fonksiyonları analizi yapılmıştır. 

Bir makroekonomik yapının üzerinde değişkenlerin etkili olup olmadığını belirlemek için nedensellik 

testlerinden yararlanılmaktadır. Etkili olan değişkenin kullanılıp kullanılamayacağı ise etki–tepki fonksiyonları 

ile analiz edilmektedir (Sarı, 2008: 6). Bu analiz, değişkenlerden birinde oratya çıkan bir standart hata karşısında 

her bir değişkenin gösterdiği dinamik tepkilerin izlenmesine imkan vermektedir.  

5.Bulgular 
Çalışmada, bir taraftan finansal risk endeksi ile finansal stres endeksi arasındaki ilişkinin varlığını ve ilişkinin 

yönünü belirlemek diğer taraftan sahte regresyon olayının aşılabilmesi için için öncelikle ADF birim kök testi 

uygulanmış ve  ilgili değişkenlerin zaman içinde durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Tablo 1’de ADF birim 

kök testi sonuçlarını sunulmuştur. 

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Seviye Değerleri 1. Fark Değerleri 

Sabitli Sabitli/Trendli Sabitli Sabitli/Trendli 

FR -2,22 -2,75 -5,04
(a)

 -6,91
(a)

 

FSE -1,20 -1,10 -7,41
(a)

 -7,29
(a)

 

Kritik Değerler 

-3,61 

-2,93 

-2,60 

-4,21 

-3,52 

-3,19 

-3,63 

-2,95 

-2,62 

-4,24 

-3,54 

-3,20 
*(a) ifadesi, 1. seviyede değişkenlerin %1 önem düzeyinde durağan olduklarını ifade etmektedir. 

 

Yapılan ADF birim kök testi uygulması sonucunda finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi 

değişkenkerinin birinci farklarının hem sabitli hemde sabitli/ trendli olarak %1 önem düzeyinde  durağan hale 

geldikleri  görülmektedir. ADF analizinden sonraki aşama ise  uygun var modelinin seçimesi aşaması olup, 

Tablo 2’ de uygun var modelinin kurulması için gerekli  kriterler gösterilmiştir. 

VAR model tahmini yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesidir. Tahmin edilen gecikme uzunluğu olması gereken gecikme uzunluğundan uzun olursa, 

değişkenker daha yüksek değerler almakta ve bu durum aşırı parametreleşme sorununu doğurmaktadır (Seddighi 

vd.,2000: 300).  

 

Tablo 2: VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğu Kriterleri 
 
 

 

 

 

 

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -119.0732 NA 4.247075 7.121951 7.211737* 7.152570* 

1 -117.3053 3.223827 4.847274 7.253250 7.522608 7.345109 

2 -115.7695 2.619737 5.622356 7.398209 7.847138 7.551306 

3 -106.7553 14.31668* 4.218341* 7.103255* 7.731757 7.317592 

4 -105.7266 1.512816 5.094225 7.278037 8.086110 7.553613 

5 -101.9292 5.137660 5.272049 7.289954 8.277599 7.626770 
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VAR modelinde tahminlerinin doğru yapılabilmesi için, optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve 

Hannan Quinn (HQ) kritik değerlerini en küçük yapan düzey tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 2’ye 

bakıldığında model için uygun gecikme uzunluğu LR, FPE ve AIC kriterleri yardımı ile “3” olarak seçilmiştir. 

LR, FPE ve AIC kriterlerinin belirttiği 3. gecikme uzunluğunda model minimum değer almaktadır.  

 

Tablo 3: Normallik Testleri 

 FR1 S1 

Skewness 0,39 0,92 

Kurtosis 3,82 5,70 

Jarque-Bera 2,11 (0,34) 17,5 (0,00) 

Modele ait standart modeller ve normalik testlerinde bir serinin normal dağılım göstermesi için Skewness 

değerinin 0, Kurtosis değerinin 3, Jarque-Bera değerinin olasılık değerinin yüksek olması beklenmektedir 

(Gujarti, 1995: 700), Tablo 3’ de görüldüğü gibi serilerin normal dağılmadığı görülmektedir. 

Ayrıca seçilen gecikme uzunluğunda otokorelasyon sorununun olup olmadığını inclemek için LM (Lagrange 

Multiplier) analizi yapılmıştır. Otokorelasyon LM test sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Yapılan analiz 

sonucunda hata terimlerinin 0.05 ten büyük olduğu dolayısıyla otokorelasyonun olmadığı görülmüştür. Bu 

bağlamda LR, FPE ve AIC kriterleri ile belirlenen gecikme uzunluğu LM analizi ile de desteklenmiştir. 

 

Tablo 4: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 

Gec. LM-İst. Olasılık 

1 3.314390 0.5067 

2 3.559469 0.4689 

3 6.272265 0.1797 

4 6.856181 0.1437 

5 5.120255 0.2752 

6 0.899273 0.9247 

7 1.353307 0.8523 

8 1.783735 0.7755 

9 1.622862 0.8047 

10 3.320967 0.5056 

11 2.172031 0.7042 

12 2.898010 0.5750 

  

Tablo 5: White Değişen Varyans Testi Sonucu 

 

 

 

Tablo 5’e bakıldığında, hata terimleri varyansının  tüm gözlemler için değişmediği, kısacası değişen varyans 

sorununun olmadığı gözlemlenmektedir (p=0.4916≥ 0,05). 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
Şekil 1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 

 

Ki-Kare df Olasılık 

80,60 81 0,49 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomun ters köklerinin birim çember 

içerisindeki konumu, modelin durağanlık açısından herhangi bir sorun taşımamaktadır. Finansal risk endeksi ve 

finansal stres endeksi arasındaki varyans ayrıştırma sonuçları ise Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiştir. 

 

Tablo 6: Finansal Risk Endeksi ve Finansal Stres Endeksi İlişkisinde  

Finansal Risk Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Sonuçları (%) 

Dönemler Standart Hata FR FSE 

1 1.120189 100.0000 0.000000 

2 1.181870 97.47026 2.529743 

3 1.187860 96.93795 3.062047 

4 1.198339 96.78528 3.214724 

5 1.201625 96.77913 3.220866 

6 1.202176 96.73445 3.265550 

7 1.202290 96.72255 3.277445 

8 1.202860 96.71464 3.285356 

9 1.202988 96.71444 3.285559 

10 1.203008 96.71278 3.287218 

 

Tablo 6 da yer alan verilere bakıldığında, finansal risk endeksi değişkeninin kendi dinamikleri tarafından 

belirlendiği görülmektedir. Üçüncü dönemden itibaren finansal stres endeksi değişkeninden etkilenme oranı 

%3’e çıkmış, ancak bu dönemden sonra yine finansal risk değişkeni kendi dinamikleri etkisinde kalmaktadır.  

 

Tablo 7: Finansal Risk Endeksi ve Finansal Stres Endeksi İlişkisinde  

Finansal Stres Endeksi Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Sonuçları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’ de yer alan veriler incelendiğinde ilk 

dönemden itibaren finansal stres endeksi 

değişkeninin finansal risk endeksi değişkeninden 

etkilendiği ve bu durumun dönemler itibariyle sabit, 

fakat yüksek oranlarda devam ettiği 

görülmektedir. 

Granger nedensellik analizi gecikme uzunluğuna karşı oldukça duyarlı olduğundan uygun gecikme uzunluğunun 

seçilmesi VAR modelin gerçekçi yansıtabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda gecikme uzunluğu 

LR, FPE ve AIC kriterlerine göre 3 olarak belirlenmiş ve nedensellik analizi de bu doğrultuda yapılmıştır. 

 Tablo 8: Granger Nedensellik Analizi Sonucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*%5 önem düzeyinde anlamlı  bulunmuştur. 

 

Yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda HO hipotezi (Finansal risk endeksi ile finansal stres endeksi 

arasında nedensellik ilişkisi yoktur) reddedilmiş ve H1 hipotezi (Finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi 

arasında ilişki vardır) kabul edilmiştir ( 0,05≥ 0,0482). Diğer yandan “finansal stres endeksi ile finansal risk 

endeksi arasında nedensellik ilişkisi yoktur” hipotezi yani HO hipotezi kabul edilmiştir (0,05≤0,3827). 

Dönemler Standart Hata FR FSE 

1 1.120189 28.70517 71.29483 

2 1.181870 33.75908 66.24092 

3 1.187860 34.39816 65.60184 

4 1.198339 34.89559 65.10441 

5 1.201625 34.77119 65.22881 

6 1.202176 34.74454 65.25546 

7 1.202290 34.75681 65.24319 

8 1.202860 34.78326 65.21674 

9 1.202988 34.78623 65.21377 

10 1.203008 34.78530 65.21470 

İlişkinin 

Yönü 

İstatistik 

(χ
2
) 

p-

Değeri 

Ho 

Hipotezi 

H1 

Hipotezi 
Kabul/Ret 

FR      FSE 

2,62 0.0482* 

Granger 

nedeni 

değildir 

Granger 

nedenidir 

HO: Ret 

H1:Kabul 

FSE      FR 

1,02 0.3827 

Granger 

nedeni 

değildir 

Granger 

nedenidir 

HO: Kabul 

H1:Ret 
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Şekil 2: Finansal Risk Endeksi ve Finansal Stres Endeksi İlişkisi İçin Etki Tepki Fonksiyonları 

Şekil 2’de yer alan etki-tepki fonksiyonları sonuçlarına göre; finansal risk değişkeninin kendisinin bir birim 

standart sapmalık şokuna karşı birinci dönemden itibaren azalış yönünde tepki verirken, yedinci döneme kadar 

dalgalı (artış ve azalış yönünde) tepkiler vermiş ve bu tepkinin sekizinci dönemden itibaren ortadan kalktığı 

görülmektedir. Finansal risk değişkeninin, finansal stres endeksi değişkeninin bir birim standart sapmalık şokuna 

karşı tepkisi ikinci dönem itibariyle ortaya çıkmış, tepkiler zamanla yükseliş ve düşüş trendine girmiş ve bu 

tepkiler dokuzuncu dönemden itibaren yok olmaya başlamıştır. Diğer taraftan finansal risk değişkeninde 

meydana gelen bir birimlik standart sapmalık şoka karşı finansal stres endeksi değişkeni ilk dönemlerde düşüş 

yönünde tepki verirken, dördüncü dönem itibariyle yükseliş yönünde tepki vermiş, beşinci dönemden sonra bu 

etki ortadan kalkmıştır. Finansal stres endeksi değişkenin kendisinin bir birimlik standart sapmalık şokuna karşı 

tepkisi, yükseliş ve azalışlar şeklinde olmuş; ve bu tepkiler zamanla ortadan kalkmıştır.  

6. Sonuç ve Öneriler 

Sistematik risk kapsamında değerlendirilen ve ülke riskinin unsurları arasında yer alan finansal riski, etkileyen 

faktörlerin ampirik olarak araştırılması finans literatüründe önemli bir yer teşkil etmektedir. Finansal piyasalarda 

meydana gelen karmaşa, belirsizlik, risklerin bir ülkeden diğerine yayılma etkisi, finansal piyasaların 

entegrasyonu ve alternatif yatırım araçlarının ortaya çıkması piyasa birimlerinin daha fazla riske maruz 

kalmalarına sebep olmuştur. Bu şekilde finansal riskin finansal piyasalar üzerindeki etkisi önem kazanmış ve 

ülke riski unusurlarından finansal riskin, yabancı sermaye yatırımlarına, gelişen sermaye piyasalarına, hisse 

fiyatı ve getirisine, sermaye piyasası performansına, döviz kurlarına etkisini araştıran çalışmalar yoğunlaşmıştır. 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ise finansal şartların toplulaştırılmış göstergelerle ifade edilmesini 

zorunlu kılmıştır. Bu toplulaştırılmış göstergelerin finansal krizleri öngörmede başarılı olması durumunda, 

ekonominin gidişatı hakkında bilgi sahibi olunabilinmektedir.Bu bağlamda çalışmada Türkiye için finansal stres 

endeksi ve finansal risk endeksi arasındaki ilişki (2000:Q1-2009:Q4) ADF birim kök testi, Granger nedensellik 

analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda finansal risk endeksinden finansal stres endeksine doğru tek yönlü bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Yani finansal risk endeksinde meydana gelen değişmenler, finansal stres endeksini 

etkilemektedir. Bu bağlamda finansal riskte meydana gelen artışlar finansal stres endeksini tetikleyecektir. Diğer 

taraftan  Türkiye için 2000-2009 döneminde finansal stres endeksinden finansal risk endeksine  (p= 0.3827 

≥0,05) doğru ilişki bulunamamıştır. Yani Türkiye için 2000-2009 döneminde finansal risk finansal stresi 

etkilerken, finansal stres finansal riski etkilememektedir. 

Kaminsky’nin (1998), Balakrishnan vd. (2009), Hakkio ve Keeton (2009), Louzis ve Vouldis (2012),  Louzis ve 

Vouldis (2013) gibi araştırmacıların yapıkları çalışmalarda finansal stresin finansal krizlerin öncüsü olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bu bağlamda Finansal riskin artması finansal stresi artıracağından bu dönemlerde ekonomik 

faaliyelerde dikkat etmek gerekecektir. Cardarelli, Elekdağ ve Lall (2011), Çevik, Dibooglu ve Kenç (2012a-

2015b); Çevik, Dibooglu ve Kutan (2013), Öztürkler ve Göksel (2013), Fink ve Schüler (2015) gibi 

araştırmacılar yaptıkları çalışmada finansal stresin ekonomik aktiviteleri etkilediğini tespit etmişlerdir. Finansal 

risk finansal stresi tetiklerken, finansal stres de ekonomik aktiviteleri etkilemekedir. Bu bağlamda finansal riskin 
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yönetimi oldukça önem kazanmaktadır. Çünkü iyi yönetilemeyen bir finasal risk finansal stresi tetikleyecek ve 

bu durum olası krizlerin  meydana gelmesine neden olacaktır. 
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ÖZET 

Çalışma; Ar-Ge ve Yenilik çalışmalarını devlet, özel sektör ve yenilikçi fikirler kapsamında ele alarak 

kavramsal bir çerçeve çizmeyi ve yenilik süreçlerinde karşılaşılan finansal zorlukları işletmelerin ölçeklerine 

göre sıralayarak büyük ölçekli işletmeler, KOBI’ler ve yenilikçi yeni işletmeler açısından tanımlayıcı teorik bir 

perspektifle irdelemeyi ve nihayetinde yerleşik literatürden faydalanarak yenilikçi işletmelerin finansal 

sorunlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Yenilik, İnovasyon, Finansman, KOBI.  

 
A GENERAL VIEW OF R&D AND INNOVATION FINANCE IN REGARD TO FINANCIAL 

PROBLEMS OF INNOVATIVE FIRMS 
 

ABSTRACT 

This study aims to handle R&D and innovation facilities in the business context of governmental support, 

private sector and innovative ideas in a theoratical perspective, and also to line up the financial difficulties 

during the innovation progresses in connection with businesses’ scales (specifically in an explanatory content 

for huge scale business, SME’s and newly founded innovative firms), and it finally aims to find out  the 

financial problems of innovative firms in accordance with established literatüre.  

Key Words: R&D, Innovation, Finance, SME, economic incention.   

 

Giriş 

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetleri ekonomiye ve sosyal yaşama dair birçok açıdan faydalar 

üretmektedir. Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ülkeler için ekonomik büyümeyi sağlarken, işletmeler açısından 

rekabet avantajının kazanılmasını, sosyal yaşam için ise refah düzeyinin artmasıyla toplumsal kalkınmayı 

beraberinde getirmektedir (Elçi, 2008; Zachariadis, 2003; Frantzen, 2000). Modern iktisat teorisine göre; 

büyümenin gerçekleşmesi %90 oranında teknolojik değişim ile alakalıdır. Ülkelerin ve işletmelerin teknolojik 

değişimi gerçekleştirmesi Ar-Ge ve yenilik çalışmalarındaki etkinlik ve verimlilikleriyle olmaktadır. Bu döngü 

ile ulaşılacak büyüme, refah düzeyinin artmasını beraberinde getirirken, toplumsal kalkınmanın 

sürdürülebilirliği bilgi ve teknolojiyi temel alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi ile 

mümkün olacaktır. Fakat Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin hayata geçirilmesi her zaman kolay olmamaktadır. 

İşletmeler bazen pazar olanaksızlıkları, bazen sistematik aksaklıklar nedeniyle, bazen de rekabet ve finansman 

zorlukları nedeniyle bu çalışmalar için yeterli yatırımı yapmaktan yoksun kalmaktadır (Smith, 2000). Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetleri gösterdiği kritik önemden ötürü ekonomik sistem içerisinde devletler tarafından üzerinde en 

çok durulan ve destek verilen işletme faaliyetidir demek mümkündür. Bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik teşvik ve 

destekleri, devletlerin kalkınma ve büyüme hedefleri içerisinde bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının 

temelini oluşturmaktadır.  

Devlet, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda “düzenleyici ve ortam yaratıcı” bir role 

sahiptir. Bu kapsamda bilim, sanayi ve teknoloji politikalarını geliştirme amacıyla Ar-Ge ve yenilik projelerine 

direk ya da dolaylı destekler sağlamaktadır. Devletin sağladığı doğrudan finansal destekler kimi zaman geri 

ödemesiz hibeler, faizsiz krediler olabilirken kimi zaman da yenilikçi kamu satın alımları olarak kendisini 

göstermektedir. Bir diğer destek türü olarak dolaylı finansman destekleri kapsamında vergi teşvikleri vb. 
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şeklinde olabilmektedir.  Devlet, bununla beraber girişim sermayesi, inkübasyon merkezleri, teknokentler gibi 

imkânlarla direk ya da doğrudan finansman sağlamak yerine gerekli altyapı, tesis, iletişim hizmetlerinde 

sağladığı kolaylıklarla ortam yaratıcı fonksiyonunu yerine getirmektedir. Ar-Ge ve yenilik finansmanında 

sağlanan teşvik ve destekler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle beraber sektörler itibarıyla da değişiklik 

gösterebilir. Sanayilerinde ve sektörlerinde kritik derecede önemli kabul edilen iş kollarının dönem dönem 

kamudan diğer sektörlerden daha fazla destek almakta olduğu gözlenen bir durumdur.  

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine işletmeler açısından bakıldığında; ister büyük ölçekte, ister küçük ya da orta 

ölçekte olsun bütün işletmeler için piyasadaki konumlarını ve pazar paylarını artırmak ve rekabet üstünlüğü 

kazanmak temel ekonomik amaçlar arasındadır. Bilindiği gibi işletmeler başarıları ekonomik verilerle ölçülen 

ve faaliyet sonuçları ekonomik boyutlarıyla değerlendirilen iktisadi örgütlerdir. Günümüz iş dünyasında 

rekabet üstünlüğü kazanmanın yolu; yeni ve farklı ürünler geliştirmekten geçmektedir. Piyasa pazar payını 

geliştirmek, satışları artırmak, müşteriler ve ortaklar başta olmak üzere diğer paydaşların memnuniyetini 

sağlamak gibi genel işletme amaçları süregelirken, piyasada fark yaratacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 

gibi arka plan çalışmaları iktisadi hayatın devamlılığı açısından işletmeleri yinelenen bir fon ihtiyacına sevk 

etmektedir. Sağlanacak fonlar işletmenin temel faaliyetlerini sürdürülmesinde kullanılacağı gibi, ayrıca 

yatırımların finansmanı, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi faaliyetlerin fonlanmasında kullanılacaktır. 

Bunun yanında günümüz dünyasında artık çok çabuk bir hızda gerçekleşen teknoloji ve bilgi temelli değişimler 

işletmeleri bir belirsizlik ortamına doğru itmektedir. Belirsizlik, işletmeler için önlenemeyen sistematik bir risk 

faktörüdür. Dolayısıyla işletmeler için belirsizliğin olumsuz etkilerini azaltmanın bir yolu; Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerine ağırlık vererek yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesidir. Bu bakımdan işletmeler için Ar-Ge ve 

yenilik finansmanında ihtiyaç duyulan fonların işletmelerin büyüklüğüne ve içinde bulundukları yaşam 

evresine göre değişmekte olduğu görülmektedir. Kuruluş aşamasında ve kuruluş yıllarının henüz başında olan 

işletmelerde daha çok kamunun sağladığı çekirdek sermaye fonları ya da melek yatırımcı destekleri birer 

fonlama kanalı olurken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman tercihlerini hibeler ve girişim 

sermayesi fonlarıyla giderdikleri görülmektedir. Yenilik ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla bütçe ayırabilen 

büyük ölçekli işletmeler teknolojik riski yüksek olan Ar-Ge projeleri yürütmekte veya diğer firmalarla ortak 

geliştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekte, ayrıca üniversite ile diğer araştırma kurumlarıyla kamudan hibe 

ya da faizsiz kredi desteği sağlamaktadır  (Elçi, 2008). 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin toplumsal refah üzerindeki etkisi ise kendisini son yıllarda kapsayıcı yenilik 

olarak göstermekte, bu bağlamda toplumda satın alma gücü düşük kesimlerin temel ihtiyaçlarının karşılanarak 

yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu yenilik türünde süreç hayli karışıktır ve sürece dahil olan 

parçalar çeşitlilik göstermektedir.  

İşletmelerde Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansman 

Ar-Ge ve yenilik çalışmaları süreç ve sonuçları itibarıyla birtakım belirsizlikler taşımaktadır. Yenilik süreçleri 

hiçbir suretle fon ayrılan ve yatırım yapılan girdilerin istenen çıktıları vereceğini garanti etmediği gibi, süreç 

sonunda ticari olarak fayda sağlayacak bir ürün ya da hizmetin oluşmaması sonucunu da beraberinde getirebilir. 

Dolayısıyla kamu açısından sağlanan desteklerin, işletmeler açısından Ar-Ge ve yenilik çalışmaları süresince 

harcanan süre ve bütçenin geri dönüşümü gerçekleşmeyebilir ya da çalışmaların meyve vermesi zaman içine 

yayılarak sonraki dönemlere sarkabilir. Kamunun Ar-Ge faaliyetleri ve yenilik süreçlerine dahil olmasını 

gerektiren gerekçeler bu bakımdan yenilik pazarının getirdiği çoğunlukla finansal sistematik aksaklıklar ile 

ilişkilendirilebilir. İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde karşılaştığı finansal aksaklıkları genel olarak şu 

şekilde özetlemek mümkündür (Oxera, 2005): 

 İşletmeler için ihtiyaç duydukları kredi karşılığında finansal kuruluşlara sunabilecekleri teminatların 

azlığı ya da hiç olmayışı (taşınmaz ya da sabit varlık yoksunluğu),  

 İşletme ya da yenilikçi projeler için projenin değerinin belirlenmesindeki zorluklar ve değer belirleme 

maliyetlerinin fazla oluşu, 

 Yenilik faaliyetlerinin ekonomik ve teknik riskinin diğer sıradan faaliyetlere ve yatırımlara göre daha 

riskli olması ve belirsizliğin fazlalığı, 

 Asimetrik bilgi sorunu nedeniyle sürecin ve projelerin başarısı tahmininde yenilikçi işletmenin ve 

yatırımcı arasındaki farkın büyüklüğü, 

 Yenilikçi işletmenin geçmiş yenilik referanslarının olmayışı ya da azlığı,  

 Sermayesi tabana yayılmış işletmelerde dağıtılmayan kârların yeniliğin finansmanında kullanılması 

konusunda yaşanan sıkıntılar ve vekâlet teorisi.   
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Bu aksaklıklar; Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki çıktıların ticari olarak ve teknolojik olarak taşıdığı riskler, 

finansal piyasaların yetersizliği ve belirsizliği, fon sağlayıcılar ve işletmeler arasındaki asimetrik bilgi sorunu 

ve Ar-Ge faaliyetleri süresince üretilen bilginin işletmede kalamama riskini belirten “taşma”larla ortaya 

çıkmaktadır (Elçi, 2008). Sözkonusu aksaklıklar ve riskler, süreçlerin ticari çıktıları üretene kadar geçen süre 

boyunca Ar-Ge faaliyetleri yürüten işletmelerin Ar-Ge faaliyeti yapmayan işletmelere karşı dezavantajlı hale 

sokmaktadır.  

Ar-Ge faaliyetlerini de içine alan yenilik süreci, sadece bilim ve teknolojinin zorlaması ve pazarın çekmesiyle 

sürdürülen doğrusal bir süreç değildir. Yenilik sürecinin aşamalarının ve sürecin girift yapısının daha iyi 

anlaşılabilmesi için geliştirilen birtakım modeller karmaşık faaliyetler dizisinin ortaya konulmasını 

hedeflemiştir. Bunlardan biri olan “zincirleme bağlı yenilik süreci”; gerek sektörlerin ve teknolojinin sosyo-

ekonomik sürecinin önemini vurgulamakta, gerekse yenilik sürecinde yer alan interaksiyonların ve döngülerin 

karmaşıklığını ortaya koymaktadır (Kline ve Rosenberg, 1986; Elçi, 2008; Unesco, 2009). Model, b irbirini 

takip eden 5 aşama şeklinde adımlanmıştır. Buna göre; ilk aşamada potansiyel pazar içerisinde gereksinimler 

belirlenir. İkinci aşama olan buluş ve/veya analitik tasarım aşaması ihtiyaçlar sonrasında geliştirilecek ürünün 

şekillenmeye başladığı aşamadır. Tasarımı yapılan yenilikçi ürün üçüncü aşamada ayrıntılı olarak ele alınır ve 

sonucunda gerekli testler yapılır. Eğer yenilikçi ürün ya da hizmet ilgili testleri geçerse dördüncü aşama 

üretimin başladığı aşama olur fakat geçemezse yeniden tasarım ve test aşamaları tekrarlanır. İlk dört aşamada 

teknik ve ticari belirsizlikler had safhada olduğundan pazarla ilgili aksaklıklar ve işletmenin dış finansman 

ihtiyacı artmaktadır. Beşinci ve son aşamayla yenilikçi ürün ve hizmetin tasarım ve üretim süreci bitmiş, 

yenilik faaliyetleri yerini pazarlama ve satış faaliyetlerine bırakmıştır.  

Şekil-1’den anlaşılabileceği gibi, yenilik faaliyetleri bilgi, araştırma ve tasarım yoğun birçok aşama sonucunda 

ortaya çıkan karmaşık bir süreçtir ve önemli ölçüde belirsizlik içermektedir. Yenilik sürecinin ve aşamalarının 

getirdiği teknolojik ve ticari riskler sürecin başarıyla neticelenmesi halinde dahi getirinin ne olacağına dair 

kuvvetli bilgiler vermekten uzaktır ve hem yenilikçi işletmenin hem yatırımcının tahminlerinin optimum 

kesişmesiyle oluşmaktadır.     

Yenilik sürecinde ihtiyaç duyulan fon gereksinimi genellikle Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesinde oluşan 

maliyetlerden, yeni ürün ya da hizmetin pazara girişinde oluşan ekipman, tasarım veya pazarlama giderlerinden 

ve ayrıca eğitim giderleriyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle eğitim, yeni bilgiye ve kaynaklarına ulaşma 

maliyetleri, aynı yönde yapılmış diğer araştırma sonuçlarına ulaşma güçlüğü, üretilecek ürün ve hizmetler için 

pazarın gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini doğru ve tam olarak saptamak, dahası Ar-Ge faaliyetlerini 

yeniliğe dönüştürecek nitelikli insan gücüne harcanacak maliyetlerden oluşmaktadır. Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerinde ve maliyetlerinde nitelikli işgücünün önemli yer tuttuğunu güçlendiren bir veri; Ar-Ge ve yenilik 

sürecinde belirlenen toplam bütçenin “en az” %50’sinin beşeri kaynaklara ayrıldığını göstermektedir (Hall, 

2010). Beşeri kaynakların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde büyük pay alıyor oluşu, diğer üretim işletmelerinde 

üretim araçlarına yapılan yatırımlar ile kıyaslandığında nitelikli bilginin kıymetini artıran bir faktör olduğu gibi, 

bu yatırımların geri dönüşü de uzun vadede gerçekleşebilir. Yatırım yapılan beşeri kaynağın işletmeden 

ayrılması halinde işletmenin kaynak ve değerlerinde de bir kayıp ve azalma gerçekleşir.  Beşeri kaynağın 

işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde bu kadar belirleyici olması ve mobilitesinin yüksekliği işletmeleri 

yenilik faaliyetlerine başlamaya ve sürdürmeye isteksiz kılan faktörler arasındadır. Bu şekilde cereyan eden bir 

isteksizlik Ar-Ge ve yeniliğin finansmanında ihtiyaç duyulan fonları yaratacak ortamının yeşermesine zarar 

vermektedir. Firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri boyunca ihtiyaç duyduğu fonları bulamaması devletin bu 

faaliyetler üzerindeki destek ve teşviklerini artırmasını ve sürdürmesini gerektirmektedir.  
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Şekil-1: Zincirleme Bağlı İnovasyon Modeli 

 
 

Kaynak: Kline ve Rosenberg, 1986; Elçi, 2008; Unesco, 2009. 

 

Kamunun Ar-Ge Faaliyetleri ve Yenilik Finansmanındaki Rolü  

Ülkelerin ve işletmelerin teknolojik değişimi gerçekleştirmesi Ar-Ge ve yenilik çalışmalarındaki etkinlik ve 

verimlilikleriyle olmaktadır. Bu döngü ile ulaşılacak büyüme, refah düzeyinin artmasını beraberinde getirirken, 

toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliği bilgi ve teknolojiyi temel alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin 

süreklilik arz etmesi ile mümkün olacaktır. Fakat Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin hayata geçirilmesi her zaman 

kolay olmamaktadır. İşletmeler bazen pazar olanaksızlıkları, bazen sistematik aksaklıklar nedeniyle, bazen de 

rekabet ve finansman zorlukları nedeniyle bu çalışmalar için yeterli yatırımı yapmaktan yoksun kalmaktadır 

(Smith, 2000). Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gösterdiği kritik önemden ötürü ekonomik sistem içerisinde 

devletler tarafından üzerinde en çok durulan ve destek verilen işletme faaliyetidir demek mümkündür. Bu 

doğrultuda Ar-Ge ve yenilik teşvik ve destekleri, devletlerin kalkınma ve büyüme hedefleri içerisinde bilim, 

sanayi ve teknoloji politikalarının temelini oluşturmaktadır.  

Devlet, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda “düzenleyici ve ortam yaratıcı” bir role 

sahiptir. Bu kapsamda bilim, sanayi ve teknoloji politikalarını geliştirme amacıyla Ar-Ge ve yenilik projelerine 

direk ya da dolaylı destekler sağlamaktadır. Devletin sağladığı doğrudan finansal destekler kimi zaman geri 

ödemesiz hibeler, faizsiz krediler olabilirken kimi zaman da inovatif kamu satın alımları olarak kendisini 
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göstermektedir. Bir diğer destek türü olarak dolaylı finansman destekleri kapsamında vergi teşvikleri vb. 

şeklinde olabilmektedir.  Devlet, bununla beraber girişim sermayesi, inkübasyon merkezleri, teknokentler gibi 

imkânlarla direk ya da doğrudan finansman sağlamak yerine gerekli altyapı, tesis, iletişim hizmetlerinde 

sağladığı kolaylıklarla ortam yaratıcı fonksiyonunu yerine getirmektedir. Ar-Ge ve yenilik finansmanında 

sağlanan teşvik ve destekler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle beraber sektörler itibarıyla da değişiklik 

gösterebilir. Sanayilerinde ve sektörlerinde kritik derecede önemli kabul edilen iş kollarının dönem dönem 

kamudan diğer sektörlerden daha fazla destek almakta olduğu gözlenen bir durumdur.  

Devletin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin teşviki kapsamında sahip olduğu “düzenleyici ve ortam hazırlayıcı” 

rolü konusunda; girişim sermayesi fonlarının kurulması ve gelişimini sağlayacak yasal düzenlemelerin 

yapılması, işleyişteki tıkanıklıkların yasal ve idari yönden giderilmesi, yatırımdan çıkış aşamasında sermaye 

sahibine kolaylık ve hareket imkânı sağlayan teknoloji ve yenilik odaklı işletmelerin faaliyet gösterdiği bir 

borsa kurulması gibi örnekler verilebilir. Örneğin bu şekilde kurulacak bir borsa aynı zamanda finansman 

olanaklarının çeşitlendirilmesi ve fikir sahiplerinin finansmana ulaşımı aşamasında kolaylık sağlayacaktır. 

Bunun yanında bilgi ve teknoloji temelli iş kollarında çalışan nitelikli personelin teknokentlere çekilmesi 

sağlanarak, genç nesle istihdam sağlanabilir ve kaliteli bir işgücü yaratılmış olur. Bir başka açıdan bakıldığında 

devletin Ar-Ge ve yenilik süreçlerini teşvik etmek ve desteklemedeki rolü beraberinde birtakım dezavantajlar 

da getirebilir. Bunun sonucunda istenen iyileştirmelerin yapılması bir yana, etkin işleyen sistemlerin 

bozulabileceği de unutulmamalıdır.  

A.B.D. ve Avrupa Birliği’nden Yenilikçi Süreç Örnekleri 

Dünya ve Avrupa’da yenilikçi fikirlere ve süreçlere sahip olan işletmelere sağlanan finansal ve teknik destekler 

ülkemiz ile kıyaslandığında bir hayli değişiklik ve çeşitlilik arz etmektedir. Bu anlamda Silikon Vadisi ve 

girişim sermayesi çalışmalarının ilk geliştirildiği ve tüm yerküreye yayıldığı ülke olan Amerika, yenilikçi 

fikirlere ve süreçlere sunduğu imkanlar ile de diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Örneğin, Small Business 

Administration (SBA-Küçük İşletmeler İdaresi)’ın yenilikçi fikirlere sahip işletmelere yönelik hazırladığı 

Küçük İşletmeler İnovasyon Araştırma Programı (SBIR), yenilikçi fikirleri ve uygulamaları destekleyen bir 

program olarak 35 yıla yakın süredir hizmet vermektedir. Başarıyla uygulanan program Hollanda, İngiltere 

Tayvan ve Japonya gibi Avrupa ülkeleri yanında çoğu Uzak Doğu ülkesine de uygulama anlamında ilham 

vermiş ve benzeri uygulamaları teşvik etmiştir. SBIR programı, ileri teknoloji seviyesine sahip işletmelere 

özellikle yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde, en çok zorluğun yaşandığı kurulma ve gelişme aşamalarında 

önemli finansal destekler sağlamakta, bu işletmelere yenilikçi süreçleri devam ettirme yolunda teşvikler 

vermekte ve yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkıda bulunmaktadır. Programın sunduğu bir diğer destek, 

yenilikçi küçük işletmelerin büyük ölçekli işletmelerle eşit rekabet seviyesine sahip olmasını sağlamaktır. 

Bunun yanında program dahilinde Ulusal Güvenlik, Ulaşım, Ticaret, Enerji, Tarım, Eğitim, Sağlık ve Beşeri 

Hizmetler ve Savunma olmak üzere 8 Bakanlık ile beraber Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi 

(NASA), Ulusal Bilim Fonu ve Çevre Koruma Ajansı olarak 3 kamu kurumu, her yıl Ar-ge bütçelerinin 

yaklaşık %2,5’unu SBIR programından faydalanacak yenilikçi işletmelere ve girişimcilere ayırmaktadır ve bu 

sayede senelik yaklaşık 2 Milyar USD tutarında bir kaynak havuzu yaratılmaktadır. Bunun dışında SBIR, 

yenilikçi işletmelere finansal destek dışında danışmanlık ve koordinasyon hizmetleri de sunarken aynı zamanda 

dezavantajlı insanların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmaları konusunda da sosyal hizmetler vermektedir . 

Avrupa Birliği ise yenilik konusunu Avrupa için acil olarak ele alınması gereken bir mesele olarak 

görmektedir. 1995’de yayınlanan Green Paper on Innovation dokümanıyla oluşturulmaya çalışılan üye ülkelere 

ait yenilik politikalarının tekdüze hale getirilmesi amacı, Lizbon Hedefi olarak adlandırılan perspektif 

doğrultusunda 2010 yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olma hedefiyle çizilen program, 

belirlenen alanlar dahilinde, yerel, bölgesel, ulusal ve AB üyeleri arasında farklı düzeylerde tüm katılımcıları 

kapsayısı olarak geniş bir çerçeveye sahiptir. Hedef doğrultusunda sadece bilim ve araştırma, sanayi politikaları 

gibi konular değil, aynı zamanda birlik üyesi ülkeler içerisinde ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımı, sosyal 

politikalar ve diğer farklı alanlarda topyekün yenilik politikaları oluşturulması hedeflenmiştir. Gerek kronolojik 

olarak gerçekleştirilen programlar, gerekse son olarak Lizbon ve Barcelona zirvelerinde; yenilik politikalarının 

odağına işletmelerin koyulması ve süreçlerin işletmeler bazında sürdürülmesinin yanında, yenliğin sadece ar-ge 

faaliyetleri ile değil, organizasyonel yenilik, pazarlama yeniliği gibi farklı alanlarda da uygulamaya geçilmesi 

konusunda fikir birliğine varılmıştır ve bu amaçla eylem planları hazırlanmıştır. Eylem planlarından çıkan 

önemli bir sonuç; yenilik politikalarının politika yapıcılar, araştırma kurumları, kamusal birimler, toplum  ve 

firmalar gibi tüm paydaşları kapsayacak süreçleri içermesi gerektiğidir. UYS ile beraber ele alındığında 

Avrupa’da ortak katılımın teşvikinin önem kazandığı ve bu konuda bir konsensus oluştuğu ifade edilebilir 

(Elçi, 2008: 83-90).   
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İşletme Ölçeklerine Göre Ar-Ge Çalışmaları ve Yenilik Faaliyetleri 

Literatürde yapılan çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ve ayrıca bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan 

fonların büyüklüğünün işletme büyüklüklerine göre değiştiğini göstermektedir (Kohen, 1995; Acs ve  

Audrestch, 1990). Dolayısıyla yeniliğe ve Ar-Ge çalışmalarına bakış açısı yeni kurulan işletmeler, KOBI’ler ve 

büyük ölçekli işletmeler açısından farklılık göstermektedir.   

Yeni Kurulan İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansmanı 

Yeniliğe dayalı olarak yeni kurulan işletmeler KOBI’ler ve büyük ölçekli işletmelere göre pazarın 

aksaklıklarından daha fazla etkilenme potansiyeli taşımaktadır. Bu işletmeler henüz kuruluş aşamasında iken 

yeniliği temel almakta, böylelikle yenilikçi fikirlerini ürün, hizmet ya da süreç şeklinde çıktılarla ticarileştirme 

amacındadır. Yenilikçi fikirlerin tasarımından pazarlama ve satış sürecine kadar olan tüm aşamaları henüz 

kurulmuş yenilikçi işletmeler için negatif nakit akışı sebebiyle daha fazla belirsizlik ve daha fazla fon ihtiyacı 

anlamına gelmektedir. Bu aşamalardaki finansal darboğazı geçen firmalar “ölüm vadisi” olarak da tabir edilen 

önemli bir aşamayı geride bırakmaktadır.    

Şekil-2: Yeni Kurulan Yenilikçi İşletmeler İçin Ölüm Vadisi  

 
Kaynak: Osawa ve Miyazaki (2006). 

 

Şekil-2’den görüldüğü üzere yenilikçi fikirlerin ticarileşme süreci finansal sıkıntılarla dolu bir yola sahiptir. Bu 

sebeple devletin yenilikçi işletmelere desteği genellikle bu aşamalarda olmaktadır. Bununla beraber ölüm 

vadisini başarıyla geçen yenilikçi işletmeler pozitif nakit akışına yenilikçi çıktının ticarileştirilmesi sonrasında 

ulaşabilmektedir.  Literatürde son yıllarda “ölüm vadisi” kavramı üzerine değişik perspektiflerin geliştirildiği 

gözlenmektedir. Buna göre; kamunun desteği ve teşvikleri ile geçilen ilk ölüm vadisinde yenilikçi işletme 

devlet destekleri ile bu aşamayı atlatabilmektedir. Fakat ikinci ölüm vadisini geçebilmek için ihtiyaç duyduğu 

finansal gereksinimler kamunun finansal müdahale alanına girmemektedir. Devlet bu aşamada finansal destek 

sağlamak yerine düzenlemeler ve pazar destek mekanizmaları ile sürece dahil olmaktadır. Bu noktada ortaya 

yenilikçi süreçlerin geliştirdiği ürünlerin piyasaya sürülmesi en uygun pazar şartını sağlayan bölgelerde olacağı 

yönünde bir başka görüşü ortaya çıkarmaktadır (Larsen vd, 2011). Böylelikle yenilikçi süreçlerin geliştirildiği 

bölgeler, ürünlerin pazara girişi için uygun piyasa şartlarına sahip değilse yenilikçi ürün bir başka bölgede 

pazara girecektir.  

KOBI’lerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansmanı 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ya da daha çok kullanıldığı kısaltılmış şekliyle KOBI’ler, ülke ekonomileri için 

hayli önemli fonksiyonları yerine getirmektedir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBI’lerin genel 

ekonomik sistemdeki rolleri ve payları çok daha fazladır. İşsizliğin azaltılması, yeni iş alanlarının açılması ve 

istihdam sahaları yaratılmasında, dengeli ve ekonomik sosyal kalkınmaya sağladıkları faydalarla beraber 

KOBI’ler piyasa şartlarına hızlı ve esnek uyum sağlayabilme yetenekleri ile ekonomik düzenin etkin bir 

parçasıdır. KOBI’ler bunun yanında yerel karakteristiklere sahip olmaları ve orta sınıfı ayakta tutar özellikleri 

sebebiyle sosyal misyonlar da taşımaktadır.  

Büyük ölçekteki işletmelere göre daha düşük oranda Ar-Ge yatırımı yapan KOBI’ler, bunun tersine “Ar-Ge 

üretkenliği” (patent sayısı / Ar-Ge harcaması) söz konusu olduğunda büyük firmalardan daha yüksek bir orana 

sahiptir (Oxera, 2005). Ar-Ge üretkenliğinin KOBI’lerde daha yüksek olması KOBI’lerin finansman konusunda 

yaşadığı diğer sorunlarla beraber değerlendirildiğinde (asimetrik bilgi, bilgi taşmaları, teminat problemler vb) 

kamunun sağlayacağı desteklerden büyük ölçekteki firmalara göre daha öncelikli pay alması gerektiğini 
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göstermektedir. Söz konusu savı destekleyen bir veri, Türkiye’de 5.000’in üzerinde KOBI’yi kapsayarak 

gerçekleştirilen bir çalışma sonuçlarıdır. Bu çalışmaya göre KOBI’lerin %45’i rekabet güçlerini etkileyen en 

önemli sorun olarak finansman olanaklarının azlığı ve finansman erişimindeki problemlerdir (Elçi vd, 2010). 

KOBI’ler için en uygun finansman araçlarından biri hibelerdir. Ar-Ge projelerine sağlanan hibeler yenilikçi 

KOBI’ye geri ödemesiz fon girişi imkânı sağlamaktadır. Hibe desteğinden yararlanan yenilikçi KOBI’lerin 

yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem vermesi, özkaynaklarını daha etkin kullanması öngörülmektedir. 

Geri ödemesiz devlet hibelerinden yararlanan KOBI’ler için ortaya çıkan bir önemli sorun, hibe alan KOBI’lerin 

devletten aldıkları bu destek sonucunda normal şartlarda yapacakları Ar-Ge yatırımınından vazgeçmeleri ya da 

bu yatırımın miktarını düşürmeleriyle oluşacak “dışlanma etkisi”dir. Kamunun bu etkinin önüne geçmek 

amacıyla daha once yenilik faaliyetleri için devletten hibe desteği almayan KOBI’leri daha çok teşvik edecek ve 

alınan hibelerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılılıp kullanılmadığını denetleyecek mekanizmalar 

geliştirmesi gerekecektir.  

KOBI’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini finanse etmekte kullanabileceği bir diğer kamu desteği “fonların 

fonu” olarak da bilinmekte olup, gerek yeni kurulan KOBI’lere gerekse hayat döngüsünün başında yer alan 

KOBI’lere finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır. İsrail’de başlayıp günümüzde birçok ülkede kullanılmakta 

olan programla, yeni kurulmuş KOBI’lere ya da genç KOBI’lere girişim sermayesi kapsamında destekler 

sunmaktadır. Program, bununla beraber, özel sektörü Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin finansmanında KOBI’lere 

destek verme konusunda isteksiz olan ülkelerde, özel sektörden beklenen desteğin kamu tarafından 

sağlamaktadır. 

KOBI’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için geliştirilen bir diğer devlet desteği, aynı zamanda dolaylı bir 

finansman aracı olan vergi teşvikleridir. Vergi teşvikleri ile KOBI’lere Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden 

kaynaklanan maliyetlerinin vergi istisnası getirilerek azaltılması imkânı sağlanmaktadır. Bu kapsamda ayrıca Ar-

Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan bina, makine ve teçhizat üzerinde hızlandırılmış amortisman 

uygulamasıyla da karşılaşılabilmektedir.  

Türkiye’de KOBI’ler ve Genel Ekonomik Rolleri 

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren 

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”le 

getirilen yeni KOBİ tanımı ile Ülkemizde kullanılan muhtelif KOBİ tanımları yerine ortak bir KOBİ tanımının 

Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlanması sağlanmış ve tüm kurum ve kuruluşlar için tek 

bir tanım getirilmiştir. Yeni KOBİ tanımı ile çalışan sayısı esas alınırken mali bilanço değeri, yıllık net satış 

hasılatı, aidiyet gibi kriterler de bir işletmenin tanımlanmasında dikkate alınmaya başlanmıştır. 

 

Tablo-1: KOBI Tanımı Yönetmeliği’ne Göre Türkiye’de İşletmelerin Sınıflandırılması 

 
Kaynak: KOBI Tanımı Yönetmeliği (2005). 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (2015) verilerine göre Türkiye’de toplam girişim sayısının %99.8’ini KOBI’ler 

oluşturmakta, istihdamın %74.2’si KOBI’lerde gerçekleşmekte, ayrıca KOBI’ler maaş ve ücretlerin %54.7’sini, 

toplam cironun %63.8’ini oluşturmaktadır. Bununla beraber KOBI’ler 2014 yılı içerisinde toplam ihracaatın 

%56.4’ünü gerçekleştirirken, toplam ithalatın %37.8’i KOBI’lerce gerçekleştirilmiştir. KOBI’lerce gerçekleşen 

ihracaatın %91.8’inin imalat sektörünce gerçekleşmesi önemli bir aşamadır. Bu oranın detaylarına bakıldığında 

hazır giyim, tekstil ürünleri ve ana metallerin gelmesi ülkemizin bilgi ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline 

gelemediğinin ve aynı zamanda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde henüz ihraççı konumundan uzakta olduğunun 

bir göstergesidir.  

KOBI’lerin bünyesinde 115.444 Ar-Ge personeli çalışırken, bu faaliyetlerin sürdürülmesinde toplam Ar-Ge 

harcamalarının KOBI’lerce gerçekleştirilen payı %17.3 ile kalmıştır. TUIK’çe gerçekleştirilen Yenilik 

Araştırması sonuçlarına göre 2012-2014 yıllarını kapsayan 3 yıllık süreçte 10 ve daha fazla çalışanı olan 

girişimlerin %51.3’ü, çalışan sayısı 10-249 olan girişimlerde ise %50.8’i yenilik faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBI’lerin oranı %53.5 iken, bu oran hizmet sektöründe %47.5 olarak 

gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde ürün ya da süreç bazında yenilik faaliyetinde (devam eden ve başarısız 

olanlar dahil) bulunan KOBI’lerin oranı ise %37.4 iken, yenilik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan 
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girişimlerin oranı %5.5 olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki yenilik faaliyetlerinin %40.5’i organizasyon ya 

da pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunmuş, bu oran organizasyon yeniliği yapan KOBI’lerde %27.9 olarak 

gerçekleşirken, pazarlama yeniliği faaliyeti için % 33.4 olarak gerçekleşmiştir.  

Büyük Ölçekli İşletmelerde Ar-Ge ve Yeniliğin Finansmanı 

Önceki bölümde değinildiği üzere Ar-Ge ve yenilik faaliyetinde yaşanan finansman zorlukları henüz kurulmuş 

yenilikçi işletmeleri ve KOBI’leri daha fazla etkilemektedir. Sözkonusu olan büyük işletmeler olunca Ar-Ge ve 

yenilikçi faaliyetlerin boyutları ve devlet destekleri boyutu değişiklik arz etmektedir. Bu bağlamda ilk etapta 

büyük ölçekli işletmelerin, bu yenilikçi işletmelere göre özkaynaklarının olması, taşınır taşınmaz varlıklara 

sahip olmaları, banka kredileri ve alternatif finansman tekniklerini kullanma konusunda daha fazla olanağa 

sahip olmaları gibi birçok avantaja sahip olduğundan söz edilebilir. Aynı avantaj yenilikçi fikirlerin ve Ar-Ge 

çalışmalarının sonucunda ürün ya da süreçlerin ticarileştirilmesi aşaması için de söz konusudur. Dolayısıyla 

büyük ölçekli işletmeler için sağlanacak destekler konusunda daha detaylı bir değerlendirmenin yapılması ve 

öncelikle yeni kurulmuş yenilikçi işletmelere ve KOBI’lere öncelik tanınması daha rasyonel görülebilir.  

Büyük ölçekli firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri düşünüldüğünde diğerlerine göre bir diğer avantajı; aynı 

anda birçok farklı yenilik faaliyetini sürdürebiliyor olmalarıdır. Bu durum yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi 

sürecindeki risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.    

Kamunun büyük ölçekli işletmelere sunduğu yenilik kolaylıkları konusunda gözden kaçmaması gereken bir 

diğer nokta; devamlı Ar-Ge faaliyeti içerisinde olmayan işletmelere devletçe sağlanan hibe, düşük faizli 

krediler, vergi muafiyetleri vb. desteklerin bir fırsat olarak görülmesiyle beraber, bu işletmeler nispetinde az 

sayıda bile olsa büyük çapta yatırımları beraberinde getirme durumudur.  

Yükselen Bir Trend Olarak: Sosyal Yeniliğin Finansmanı 

Sosyal yeniliğin finansmanı ya da kapsayıcı yenilik, satın alma gücü düşük kesimin temel gereksinimlerinin 

karşılanması ve hayat standartını artırmak üzere geliştirilen yenilik sürecini ifade etmektedir. Daha önce 

değinildiği üzere; devletin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine müdahil olması bilgi ve teknoloji üreterek 

büyümenin sağlanması, kalkınma sayesinde refah düzeyinin artması gibi amaçlar doğrultusundadır ve bu 

amaçla yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi ve katma değer yaratması ile çarpan etkisinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

Sosyal yenilik süreçlerinin finansmanı ya da kapsayıcı yenilik faaliyetleri, satın alma gücü düşük kesimin temel 

gereksinimlerini sağlamak ve hayat standardını yükseltmek amacıyla yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. 

Günümüzde gelir eşitsizliğinin giderek küresel bir bulaşıcılık haline gelmesi ve küçük bir kesim sermaye 

sahiplerinin dünya kaynakları üzerindeki tahakkümünü giderek artırıcı etkisi yoksulluk temelli politikaların 

geliştirilmesini ve dünya çapında bir sosyal eşitlik kavramının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. 

OECD’nin 2014 verilerine göre dünya nüfusunun %62’sini günde 5 doların altında bir gelirle hayatını sürdüren 

insanlar oluşturmaktadır. Günlük temel ihtiyaçlarını sürdürmekte dahi zorlanan bu kesim haliyle global 

pazarlara ve rekabete intikal edememektedir.  

Sosyal yenilik kapsamında geliştirilen ürünlere bakıldığında; muadillerine göre 40 kat daha ucuza üretilen 

Hepatit B aşısı, 100 kat daha ucuza gerçekleştirilen katarakt ameliyatı, 300 kat ucuza gerçekleştirilen yapay 

ayak projeleri bu bağlamda örnek olarak gösterilebilir. Sosyal yenilik çalışmalarından çıkarılabilecek bir diğer 

sonuç; söz konusu faaliyetlerin toplandığı sektör itibarıyla sağlık sektörü üzerinde kümelenmiş olduğu ve en 

temel yaşam ihtiyacı üzerine yoğunlaşmasıdır. İlerleyen dönemde sosyal yenilik faaliyetleri üzerinde yapılacak 

çalışmaların sadece UNICEF, OECD, WHO gibi global sosyal yardım kuruluşlarının çabalarıyla değil başta 

küresel ölçekteki iktisadi teşebbüslerin ve daha geniş tabana yayılmış topluluklarca yapılması elzemdir.   

Özel Sektörce Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Finansmanı Süreçleri 

Risk Sermayesi: Risk sermayesi, orjinal projelere sahip olan ve büyüme potansiyeli taşıyan, küçük ölçekli ya 

da kurulması planlanan işletmelere faiz yükü ile borç  getirmeyen, yeni fikirlere sermaye ortaklığı yolu ile proje 

realizasyonu imkanı tanıyan ve girişim finansmanı sağlayan bir finansman türü olarak tanımlamak mümkündür 

(İpekten, 2006; Yavuz, 2008). Bir başka deyişle; risk sermayesi finansman ya da proje için sermaye arayan 

girişimcilerle, yeni fikirler ve risk almaya hazır sermayedarların buluşturulması olarak adlandırmak da 

mümkündür (Ay, 2008). Risk sermayesi ile ilgili; uzun vadeli yatırımlar için uygun olması, özellikle küçük ve 

orta ölçekteki şirketler için uygun bir yöntem olması, yenilikçi fikirleri özendirmesi, küçük işletmeler yoluyla 

yeni ve denenmemiş teknolojilerin geliştirilmesine önayak olması, ekonomideki atıl tasarrufların reel 

ekonomiye çekilmesine yardımcı olması gibi kolaylıklar ve avantajlar sağladığını söylemek mümkündür (Uslu 

ve Önal, 2007; Çolakoğlu, 2002). Bununla beraber risk sermayesi unsurları arasında; teknoloji, teknolojik 

yenilik, teknolojik gelişme, girişimci ve risk sermayedarı olmak üzere 5 unsur sayılabilir (Kuğu, 2004). 
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Risk Sermayesi İle Finansmanda Fonlama Aşamaları 

Çekirdek Sermayesi (Seed Capital): Fikir aşamasındaki projelere sağlanan finansman çeşididir. Girişimcinin 

geliştirdiği fikir henüz hayata geçmemiş ve ekonomik bir değer ortaya çıkmamıştır. Risk sermayedarı bu 

aşamada projeyi desteklemeye başlar. Getirinin ne olacağı bilinmediği ve piyasayla ilgili somut bir veri 

olmadığı için en riskli dönem kabul edilir. Risk sermayesi yatırımlarında projenin gelecek projeksiyonu ile 

ilgili veriler en az bir yıllık süre içinde ortaya çıkmakta olduğundan maliyetler ve getiriler tam olarak 

kestirilemeyecektir (İpekten, 2006; Kuğu, 2004).  

Başlangıç Finansmanı (Start-up Capital): Risk sermayesinin en bilinen şeklidir. Bu finansman türü genel 

olarak kuruluş süresi boyunca ya da kısa süredir faaliyette olan, ürün ya da fikri henüz ticarileşmemiş 

girişimlerin finansmanında kullanılır. Ürün ya da fikir ile ilgili olarak en detaylı araştırmaların yapıldığı 

süreçtir. Bununla beraber finansal desteğin yanısıra bilgi ve tecrübenin de en yoğun kullanıldığı dönemdir 

(Kuğu, 2004; Yavuz, 2008).  

Üretim ve Pazara Giriş Aşaması Finansmanı (Early Stage and Gate Financing): Girişimcilerin pazara 

sunacakları bir ürüne sahip olmakla birlikte uygun finansmanı bulamadıkları ve risk sermayesi şirketi 

aracılığıyla finansman desteği bulduğu aşamadır. Girişimciler banka kredileri için teminat gösteremedikleri için 

bu adımdaki finansman sorunlarını üretim ve pazara giriş finansmanı ile çözmeye çalışmaktadırlar. Risk 

sermayesi şirketi ayrıca bu aşamada yönetim danışmanlığı da sunmaktadır. 

Köprü Finansmanı (Bridge Financing):  Pazarda tutunabilen ve belirli bir pazar payı sağlayabilen ürünler 

için girişimci firmanın kısa ve orta vadede halka açılma planlarının olması durumunda halka arz gerçekleşene 

kadar işletme faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanmasıdır (Sönmez, 2008).  

Hasat Finansmanı (Harvest Financing): Yatırımdan çıkma aşamasıdır. 1-3 sene arası süren ve riskin göreceli 

olarak düşük olduğu aşamadır. Girişimci şirketin, başka bir şirket tarafından satın alınması, hisse senetlerinin 

halka arzının gerçekleştirilmesi, risk sermayesi şirketinin başka bir şirkete satılması ya da girişimci tarafından 

satın alınması, şirketin yeniden yapılandırılması gibi sonuçlarla neticelenir. Risk sermayesi şirketlerinin 

yatırımdan çıkış biçiminin genellikle hisse senedi satışıyla sonuçlanması, sermaye piyasasına yeni şirketlerin 

girişini sağlaması ve sermaye piyasalarının arz tarafının gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle ayrıca 

önemlidir (İpekten, 2006).   

Kendi Yöneticilerince Satın Alınma (Management Buy-out): Bu finansman türünde de yönetimi kaybetme 

kaygısıyla şirketin kendi yönetici kadrosu tarafından satın alınmasıyla sonuçlandığı görülmektedir. En sık 

kullanılan yöntemlerden birisidir.  

Melek Yatırımcılar  

Melek yatırımcılar, finansman zorluğu yaşayan girişimciler için risk sermayesi şirketleri gibi bir alternatif 

finansman aracıdır (TÜSİAD, 2009). Bir başka deyişle; melek yatırımcıları kuruluş aşamasındaki işletmelere 

kâr amaçlı finansal destek sağlayan bir finansman aracı şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Küçük ve orta ölçeğe sahip yenilikçi işletmeler yönetim açısından kurumsallaşmada gerekli adımları 

atamadıkları, finansal açıdan ise özsermaye düzeylerini gerekli seviyeye çıkaramadıkları için yabancı 

kaynaklara yönelmektedir. Melek yatırımcılar bu işletmeler için bir finansman desteği sunmaktadırlar.  Melek 

yatırımcılar, finansman desteği verdikleri şirketlerin yönetiminde aktif rol alırlar. ABD özellikle bu finansman 

türünün en geliştiği ülkelerden birisidir. AB ve ABD sınırları içinde aktif olan melek yatırımcıların genellikle 

biyoteknoloji, medikal ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir. Günümüzde teknolojik 

gelişimini tamamlayarak birer dünya markası haline gelen Amazon, Yahoo, Hotmail, Skype, Google, Apple 

gibi şirketler kuruluşlarında melek yatırımcı fonlarını kullanmışlardır (TÜSİAD, 2009).  

Risk sermayesi ve melek yatırımcılar vasıtasıyla finansman sağlamak birbirleriyle benzerlik gösterse de 

aralarında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklar Tablo–2 aracılığıyla gösterilmiştir.   
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Tablo-2: Risk Sermayesi ve Melek Yatırımcı Arasındaki Farklılıklar 

MELEK YATIRIMCILAR    RİSK SERMAYESİ 
Kendi sermayesini kullanırlar.  Kendilerine yatırılan bireysel ve kurumsal fonları kullanır. 

Her türlü yatırımı destekleyebilirler.  Özellikle teknoloji tabanlı yatırımları desteklerler. 

Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı azdır.  Yatırımda kullanacağı sermaye miktarı çoktur.  

Genellikle küçük çaptaki yeni kurulan işletmelere 

destek sağlar.  

Daha çok büyük ve kendini ispatlamış işletmelere destek 

sağlar.  

Daha fazla risk alırlar ve beklentileri daha düşüktür.  Daha az risk alırlar ve beklentileri daha yüksektir.  

Yatırım karar sürecine katılırlar.  Stratejik denetimlerde bulunurlar.  

Yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatörce 

yaparlar.  

Yatırımlarını profesyonel ve yüksek getiri amacıyla yaparlar.  

Yatırım sayısı ve yatırım deneyimi azdır.  Yatırım sayısı ve yatırım deneyimi çoktur.  

Araştırma ve değerlendirme süreci kısadır.  Araştırma ve değerlendirme süreci uzundur.  

Kaynak: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, 2009. 

 

SONUÇ VE BİR TESPİT OLARAK: YENİLİKÇİ İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARI  
 

İşletmelerin büyümeleri ve gelişmeleri yönündeki engellerden birisi, belki de en büyüğü, finansman sorunudur. 

Bu durum yaşam alanı bulmuş ve gelişmesine başlamış işletmeler üzerinde etkili olduğu kadar, yenilikçi 

işletmeleri de derinden etkilemektedir. Klasik işletmecilik türlerinde daha işletmelerin yatırım projelerinin 

hazırlanma aşamasında ortaya çıkan ve sermaye bütçelemesi yapılarak aşılmaya çalışılan finansman sorunu; 

yönetimde yaşanan problemler, finansman bulma konusunda yeterince uzmanlığı bulunmayan kişilerce 

finansman sağlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi sebeplerle daha da zor bir süreç halini alabilmektedir.  

Sık karşılaşılan finansal sorunlardan biri olarak, nakit, alacak ve stok yönetiminin optimal biçimde 

yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan kaynak israfının işletmeler için yarattığı sorunlar gösterilebilir (Aypek, 

2001). Bu sorun esasında işletmelerin boyutuyla da ilgili olabilmektedir. Küçük işletmeler geleneksel yapıları 

dolayısıyla üretim, yönetim ve yeni teknolojilerden faydalanma yanında düşük kapasiteyle çalışma, lojistik ve 

saklama, rekabet, pazarlama, yeni yatırımlar yapamama gibi pekçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bahsedilen bu sorunlara özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle birlikte yenilikçi işletmelerin de 

maruz kaldığı söylenebilir. Finans literatüründe yapılan çalışmalarda yenilikçi işletmelerin finansal sorunları; 

özsermaye yetersizliği, ekonomik istikrarsızlık, finansal yönetim eksiklikleri, kredi bulmada yaşanan sorunlar, 

girişimci ve yenilikçi teşvik politikalarından uzaklık şeklinde sıralanmaktadır.  

Sorun-1: Özkaynak Yetersizliği: İşletmeler hangi ölçekte kurulursa kurulsunlar sürekli fon gereksinimi 

içindedir, bu sebeple genellikle ilk kuruluş aşamasında özkaynaklarını kullanmaktadırlar. Özsermaye, 

işletmelerin kuruluşunda kullanıldığı gibi sektördeki varlıklarını sürdürme süreci içerisinde de ortaklar ya da 

işletme sahipleri tarafından süresiz olarak işletmenin kullanımına sunulmaktadır. Finansman güçlüğü 

içerisindeki işletmeler, özellikle KOBİ’ler ve yenilikçi işletmelerin karşılaştığı güçlükler içerisinde en önemlisi 

olarak özsermaye yetersizlikleri gösterilebilir (Aras ve Müslümov, 2010). Fakat ortakların ya da işletme 

sahiplerinin her finansman ihtiyacı belirdiğinde bu ihtiyacı özkaynaklardan sağlamaları mümkün değildir. Bu 

sebeple sermaye ihtiyaçlarının karşılanamaması zamanla işletmeler için sürekli bir sorun haline gelmektedir.  

Yenilikçi işletmeler teknoloji odaklı olmakla birlikte, ar-ge faaliyetlerine önem veren ve işletme yaşam 

ömürleri yaptıkları yenilik ölçüsünde değer kazanan işletmelerdir. Genelde küçük ölçekli kurulduklarından 

özkaynaklarını kuruluşta kullanmakta, işletme sermayesi ihtiyaçları ve yenilik faaliyetlerini sürdürmek 

amacıyla dış finansal kaynaklara başvurmaktadırlar (Hadjimanolis, 1999). Fon ihtiyacı sebebiyle yatırımlarını 

gerçekleştirmekte ve hatta günlük faaliyetlerini dahi yerine getirmekte zorlanan yenilikçi işletmeler, sürekli 

değişim içerisinde bulunan teknolojik çevre şartlarında konumlanamamaktadır.  Bilindiği üzere özkaynaklar 

işletmeler için sürekli bir kaynak olmaları, bununla beraber teminat sorunu yaratmamaları ve geri ödenmesi 

gereken bir faiz yükünün olmaması gibi nedenlerle yenilikçi işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 

Özkaynaklara gerektiğinden fazla başvurulması, yenilikçi işletmeleri ve KOBİ’leri vadeli satışlarını 

özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirmeye itmektedir. Özkaynaklarını kuruluş aşamasında kullanan ve sonraki 

dönemlerde finansman arayan yenilikçi işletmeler yabancı kaynaklara yönelecek ve teminatlarının azlığı 

sebebiyle pahalı krediler kullanmak zorunda kalacaklardır. Bu finansal zorluklar işletmelerin borç/özkaynak 

oranını olumsuz etkileyeceğinden yenilikçi işletmeler, gerek finansman ortakları gerekse kredi verenler 

gözünde riskli kabul edileceklerdir. 

Sorun-2: Ekonomik İstikrarsızlık: Bireylerin gelirlerinden artırarak tasarruf amacıyla ekonomiye aktardığı 

payların finansal piyasalara enjekte olması ve küçük fonların büyük hacimli olarak bir araya gelmesi işletmeler 

için fon kaynağı oluşturmaktadır. Ekonomik gelişmelerini tamamlayamamış, finansal piyasa ve sistemleri 

istikrarsız olan, kişi başına milli gelirin düşük olduğu ülkelerde doğal olarak tasarruf oranı düşüktür. Düşük 

tasarruf oranı sebebiyle finansal piyasaların işletmelerin finansman sağlayabilecekleri fonlardan yoksun 
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kalması yenilikçi işletmeler ve diğer işletmeler için alternatif fonların daha zor ve pahalı elde edilmesine sebep 

olacaktır.  Bu durumdan sürekli yenilik hedefindeki işletmelerin daha fazla etkilenecekleri aşikardır. Enflasyon 

da milli gelir ve tasarrufların azlığı, yenilikçi işletmelerin ve yeni fikirlerin fonlanmasına da olumsuz etki 

yapmaktadır (Bekçi ve Usul, 2001). Bununla beraber enflasyonun yükselmesi işletmeler için arzu edilen bir 

durum değildir. Yükselen enflasyon işletmelerin girdi maliyetlerini artırmakta, küçük ölçekteki işletmelerle 

yenilikçi işletmeler büyük ölçekli ve kurumsal işletmelere kıyasla enflasyon artışından daha çok 

etkilenmektedirler. Bu bağlamda genel ekonomik düzenin istikrarsız ve dalgalı bir seyre sahip olması yenilikçi 

işletmeler ve KOBİ’lerin yenilikçi fikir ve süreçlerini ticarileştirmelerinde olumsuz bir faktör olarak 

belirmektedir.  

Sorun-3: Yabancı Kaynak Bulmada Karşılaşılan Zorluklar ve Teminat Sorunu: Yenilikçi işletmelerin ar-

ge faaliyetlerinde kullanacakları teknolojiler büyük fonlar gerektirebilir. Bu sebeple ihtiyaç duyulan fonlar 

nispetinde finansman yaratmak zorundadırlar. Yatırımların büyüklüğü ile ihtiyaç duyulan yabancı finansal 

kaynak, işletmeler özkaynaklarını kullandığı sürece ters orantılı olacaktır. Fakat özkaynakların işletmeye 

süresiz olarak tahsis edilmesinin her istendiğinde özkaynak sağlanabileceği anlamına gelmediği 

unutulmamalıdır.  Yenilikçi işletmeler diğer işletmeler gibi gerek yeniliği sürdürülebilir kılmak gerekse 

yatırımlarını finanse etmek amacıyla mutlaka dış finansman arayışına gireceklerdir. Gereksinim duyulan fonun 

miktarı arttıkça işletmelerin dış finansman ihtiyacı artacaktır (Bozkaya ve Potterie, 2006). Literatürdeki 

çalışmalar yenilikçi işletmelerin küçük ölçekli olmalarından hareketle banka kredisi kullanma oranlarının diğer 

işletmelere göre daha az olduğunu göstermektedir (Giudici ve Paleari, 2000). Bu sonuca götüren sebeplerden 

biri olarak; yenilikçi işletmelerin yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde başarısız olma olasılıklarının diğer 

işletmelere göre yüksek olması gösterilmiştir. Teknolojinin gelişim hızının gerisinde kalmak istemeyen ve 

faaliyetlerini teknoloji temelli oluşturan yenilikçi işletmeler, bu sonuçla beraber değerlendirildiğinde daha 

pahalı kredi kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun yanında yenilikçi işletmeler kredi verenlerce kredi 

değerliliği ve kredi karşılama oranı bakımından çok fazla sabit varlığa sahip görülmedikleri ve riskli kabul 

edildiklerinden finansman ihtiyaçları halinde yüksek faiz, teminat, kefalet gibi kabul edilmesi zor koşullarla 

karşılaşabilirler. Ayrıca istenen teminat ve kefaletleri karşılasalar dahi yüksek kredi maliyetleri ile karşı karşıya 

kalabilirler. Yüksek faizli krediler sonuç olarak yenilikçi işletmeler için sabit ve yüksek tutarlarda geri ödeme 

zorunluluğu getirecektir. Müftüoğlu (1991), Hadjimanolis (1999) ve Freel (2007)’in yaptığı çalışmalar, 

yenilikçi işletmelerin yenilik gerçekleştirme konusunda önündeki en büyük engellerden birinin kredi bulma 

aşamasında bankalarla yaşadıkları sorunlar olduğunu ve diğer işletmelerle kıyaslandığında yenilikçi küçük 

işletmelerin banka kredilerinden daha az yararlandığını ortaya koymuştur. Bu sorunların temelinde; yenilikçi 

işletmelerin yeni ürün geliştirme ve dolayısıyla yeni üretim prosesleri kullanmaları yer almaktadır. Bu arayışlar 

yenilikçi işletmeleri kredi verenlerin gözünde risk unsuru haline getirmektedir. Küçük ölçekli ve kurumsal 

kimlik yaratmaktan uzak olan yenilikçi işletmelerde teminat sorunu işletme sahip veya ortaklarının kendi 

kişisel mal varlıklarını teminat göstermesiyle aşılabilmektedir. Fakat yenilik faaliyetlerinin kârlılıktan ve 

istenen getiriyi sağlamaktan uzak olması, nihayetinde iflas riskinin olması işletme sahibi ya da ortakları için de 

mal varlıklarını kaybetmeleri anlamına gelecektir.  

Yenilikçi işletmeler için bir başka handikap; bankacılık alanında faaliyet gösteren finansal kurumlara ilişkin 

standartlar geliştiren Basel II düzenlemesinin borç talep eden işletmelere yönelik yeni bir risk hesaplama 

yöntemi getirmesidir. Buna göre; bankalar kredi taleplerini değerlendirirken (kredi tutarı – teminatlar x risk 

ağırlığı) yöntemini kullanacaklardır (Turan, 2009). Bu düzenlemenin getirdiği uygulamalarla teminat, risk ve 

sermaye önem kazanacak ve yenilikçi işletmelerin ucuz kredi bulabilmeleri biraz daha zor hale gelecektir.  

Sorun-4: Finansal Yönetim Eksiklikleri: Yenilikçi işletmeler için uygun koşullarda finansman bulmak kadar 

önemli bir diğer konu; finans alanında nitelikli ve deneyimli yönetici ya da personele sahip olmayışlarıdır. 

Yenilikçi işletmelerle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal durumlarını olumsuz etkileyen 

unsurlardan biri; bu işletmelerde uzman ve deneyimli finans yöneticilerinin var olmayışıdır (Carpentier ve 

Suret, 2006). Yenilikçi işletmelerin gereksinim duydukları fonları temin ettikten sonra bu kaynakları etkin 

kullanmaları, alanında uzman, risk yönetiminde uzmanlaşmış, piyasaları iyi okuyan, finansal öngörüleri isabetli 

yöneticilerin varlığına bağlıdır. 

Yenilikçi işletmelerde ya da KOBİ’lerde girişim sahibinin genellikle finansal kararlarda söz sahibi olan kişi ile 

aynı olması, girişimcilerin işletmenin kazandığı kârları kendi özel varlıklarını artırmada kullanma istekleri 

doğrultusunda risk teşkil etmektedir (Yücel, 2000). Bu durum aynı zamanda asimetrik bilgi sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Asimetrik bilgi sorununun varlığı bu işletmeler için sermaye piyasasından halka arz yoluyla 

finansman sağlanmasına engel olmaktadır. Bu bilgiler ışığında yenilikçi işletmelerin ve KOBİ’lerin klasik 

yönetim anlayışında oldukları ve finansal konulardaki kararları işletme yöneticilerinin verdiği ortaya 

çıkmaktadır (Neubauer ve Lank, 1998). 

Yenilikçi işletmeler için yaratılan fonların, kazanılan kârların etkin kullanımı nakit yönetiminin etkin 

yapılabilmesini sağlamakta, bununla beraber teknolojik gelişmelere bağlı olarak yatırımların rasyonel biçimde 
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realize edilmesine ve yenilik faaliyetlerinin sürekli hale getirilmesine olanak vermektedir. Bu durum fon 

kullanım kararını verecek yöneticilerin tercihlerini şüphesiz daha önemli hale getirmektedir. İşletme sahipleri 

ya da yöneticileri finansal konularda bir uzmanlığa sahip değilse finansal zorluklar artacaktır. Yapılan 

araştırmalar işletme sahibi ya da yöneticisinin yaşının da finansal kararlar üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir (Romano, Tanewski ve Smyrnios, 2000). Bu çalışma ilginç bir şekilde finans yöneticisi ya da 

işletme sahibinin yaşı arttıkça yabancı kaynak kullanım oranının düştüğünü ortaya koymaktadır. Genel olarak 

bakıldığında; yenilikçi işletmelerin finansman sorunlarının aynı zamanda finans organizasyonunun bilinçli 

yapılmamasıyla ve finans yöneticilerinin aranan niteliklerden yoksun olmasıyla belirdiği de görülmektedir 

(Türköz, 2008).  

Sorun-6: Girişimciliği ve Yeniliği Destekleyen Politikaların Eksikliği: Ülkelerin yenilik oranları ve 

teknolojiye ayırdığı paylar gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri kabul edilmektedir. Yenilik odaklı çalışan 

ve teknolojiyi yoğun kullanan işletmeler yenilik ve girişimcilik konusunda ülke politikalarından yararlanma 

amacı taşırlar. Halka arz ile sermaye yapılarını güçlendirmek ve ortaklık yapılarını halka açmak isteyen 

işletmelerde asimetrik bilgi sorunu nedeniyle bu durum gerçekleşmezken, bir diğer alternatif olan dış 

kaynaklara yönelmeleri durumunda ise yüksek teminat ve yüksek faiz ile karşılaşmaktadırlar. Finansman 

konusunda böylesi zorluklarla karşılaşan yenilikçi işletmeler ülke politikalarında yer alan destek ve teşvik 

programlarına yönelerek alternatif finansman yollarını aramaktadırlar. Ülkemizde Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi Garanti 

Fonu (KGF) gibi kuruluşlar yenilikçi işletmeleri desteklemektedir. Fakat bu desteklerin arzu edilen seviyede 

olmaması teknolojik yeniliklerin önüne set koymakta, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine engel 

olmaktadır. Bununla beraber yeniliğin ve girişimciliğin önünde diğer engel olarak vergi sistemi gösterilebilir. 

Yüksek vergi oranları yenilikçi işletmelerin önünde fon girişlerini azaltmakta ve gelirleri üzerinde direk etki 

bırakmaktadır. Yenilikçi fikirleri teşvik ve sübvanse etmek amacıyla kurulan Teknopark ve Teknoloji 

Merkezlerinin kabul şartlarının yüksekliği ve tüm başvurulara olumlu geri dönüşler sağlanamaması bu gibi 

teknoloji kümelenmelerinin sunduğu vergi avantajlarının da kullanılamamasına neden olmaktadır.  

Yenilikçi işletmelerin diğer finansman sorunları arasında ise; alternatif finansman tekniklerini (forfaiting, 

faktöring, risk sermayesi vb.) yeterli düzeyde kullanamamaları, sermaye piyasalarına giriş ve fon sağlama 

imkanlarının az oluşu, çalışma sermayelerinin yetersizliği şeklinde özetlemek mümkündür (Bekçi ve Usul, 

2001; Müftüoğlu, 1991).  

Kaynakça 

Acs Z. J. ve Audrestch, D. B. (1990) Innovation and Small Firms, MIT Press. 

Aras, G., Müslümov. A. (2010). “Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde  KOBİ’lerin Yeri:Finansman, 

Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/Bildiri_33.PDF. 

Ay, S. (2008). “Risk Sermayesi ve Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesinin Önemi”, Ekonomi,  

Sosyoloji ve Politika Dergisi. Sayı: 4(2), 1-8. http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979.Aypek, N. (2001). 

“KOBİ Finanslama Sürecinde Yeni Finansman Teknikleri”,  1.Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

Kongresi, Bişkek. 

Bekçi, İ., Usul, H. (2001). “Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm 

Yolları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Fakültesi. Sayı: 6 (1), ss. 111-125. 

Bozkaya, A., Pottelsberghe De La Potterie, B.V. (2008). “Economics of Innovation and  New 

Technology”, V: 17 (1-2), ss. 97-122. 

Carpentier, C., Suret., J. M. (2006). “Some Evidence of the External Financing Costs of New Technology-

Based Firms in Canada”, Venture Capital. V: 8. (3),  ss. 227-252. 

Çolakoğlu, M. H. (2002). “Kobi Rehberi”, TOBB Genel Yayın No Genel : 359. 

Elçi, Ş. (2008). “İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin El Kitabı”, İNOMER.  

Elçi, Ş., Taymaz, E., Erdil, E. Eyigün, Ö. (2010) KOSGEB Destek Sistemi Değerlendirme Raporu,Technopolis 

Group Türkiye.  

Frantzen, D. (2000) R&D, Human Capital and International Technology Spillovers: A Cross Country Analysis, 

Scandinavian Journal of Economics, Vol. 102.  

Freel, M. S. (2007). “Are Small Investors Credit Rationed?”, Small Business  Economics, V: 28, ss. 23-35. 

Fisher, M. F. (2001). “Innovation, Knowledge Creation And System of Innovation”, The Annals of Regional 

Sciences, 35. 

http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/Bildiri_33.PDF


……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

165 
 

Giudici, G., Paleari, S. (2000). “The Provision of Finance to İnnovation: A Survey Conducted Among Italian 

Technopark”, Small Business Economics. V: 14, ss. 1-37. 

Hadjimanolis, A. (1999). “Barriers to İnnovation for SMEs in a Small Less Developed Country”,Technovation. 

V: 19, pp. 561-570. 

Hall, Bronwyn H. and Lerner J. (2010) The Financing of R&D and Innovation, in Hall, Bronwyn H. and 

Rosenberg, Nathan (eds.), Handbook of the Economics of Innovation, North Holland.  

http://www.atonet.org.tr 

http://www.bilteksanayi.gov.tr 

http://www.tubitak.gov.tr 

http://www.ttgv.org.tr/tr 

http://www.kgf.com.tr/ 

http://www.sbir.gov.tr 

http://www.tuik.org 

http://www.tusiad.org.tr/ 

İpekten, O. B. (2006). “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi. 7. 1: 385-408. 

http://e-dergi.atauni.edu.tr/indexphp/SBED/article/ ss. 328/323. 

Kline S. ve Rosenberg N. (1986) An Overview of Innovation. Appeared in: Ralph Landau and Nathan 

Rosenberg (Editors); The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, National 

Academy Press  

Kuğu, T. D. (2004). “Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi”, Yönetim ve  Ekonomi Dergisi, Sayı: 11, 

Cilt: 2, ss. 141-153. 

Larsen, P.B.; de Velde, E. V; Durinck, E.; Piester, H. N.; Jakobsen, L. ve Shapiro, H. (2011) Cross-sectoral 

Analysis of the Impact of International industrial Policy on Key Enabling Technologies, European Commission  

Müftüoğlu, T. (1991). “Türkiye’de Küçük ve Orta ölçekli İsletmeler, Sorunlar ve Öneriler”, Ankara.  

Neubauer, F., Lank, A. G. (1998). “The Family Business: Its Governance for  Sustainability”,London: 

Macmillan Press. 

Oxera (2005) ‘Innovation Market Failures and State Aid: Developing Criteria” European Commission  

Romano, C. A., Tanewski, G. A., Smyrnios, K. X.  (2000). “Capital Structure Decision  Making : A 

Model For Family Business”,. Journal of Business Venturing.  V: 16, ss. 285-310. 

Osawa, Y. ve Miyazaki, K. (2006) An Empirical Analysis of the Valley of Death: Large-scale R&D Project 

Performance in a Japanese Diversified Company. Asian Journal of Technology Innovation Vol. 14  

Smith, K. (2000) Innovation as a systemic phenomenon: Rethinking the role of policy, Enterprise and 

Innovation Management Studies, Vol. 1  

Turan, K. K. (2009). “Basel II‘nin KOBİ’lere Etkileri ve Türk İnşaat Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Doktora 

Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE. 

Türköz, P. (2008). “Kobi’lerde Finansman Sorunları ve Bankaların Kobi’lere  Yaklaşımı: Isparta Alan 

Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE. 

Uslu, M. Z., Önal. Y.B. (2007). “Yatırım Projeleri”, 1.baskı. Adana: Karahan Kitabevi.  s.424. 

Yavuz, M. (2008). “İhracatta Alternatif Finansman Teknikleri”, Dış Ticaret Müsteşarlığıİhracatı Geliştirme 

Etüt Merkezi. 

Yücel, H. (2000). “Uluslararası Pazarlara Açılmada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rolü”, Uzmanlık 

Tezi. Ankara: Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Araştırma Dairesi. 

Zachariadis, M. (2003) R&D, Innovation, and Technological Progress: A test of the Schumpeterian Framework 

without Scale Effects, Canadian Journal of Economics Vol. 36  

 

 

http://www.atonet.org.tr/
http://www.bilteksanayi.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.ttgv.org.tr/tr
http://www.kgf.com.tr/
http://www.sbir.gov.tr/
http://www.tuik.org/
http://www.tusiad.org.tr/
http://e-dergi.atauni.edu.tr/indexphp/SBED/article/


……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

166 
 

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ TARIMSAL HİBELERİN TMS 20 VE 

TMS 41’E GÖRE İNCELENMESİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

 

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

fatihcoskun.ertas@gop.edu.tr 

  

Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

ibrahim.cidem@gop.edu.tr 

  

Öğr. Gör. Reşid ÇİĞDEM 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

resid.cigdem@gop.edu.tr  

 

ÖZET 

Devlet tarafından bazı faaliyetlerin geliştirilmesi ve özlendirilmesi amacıyla işletmelere kaynak transfer 

edilmesine teşvik denir. İşletmelere sağlanan bu teşviklerin muhasebeleştirilmesinde TMS 20 Devlet 

Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardında yer alan esaslar 

uygulanır. Ancak teşvik canlı bir varlığa ilişkin ise TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı uygulanır. Bu 

çalışmada tarımsal bir faaliyete ilişkin varlıklar için sağlanan teşvikin TMS 20 ve TMS 41 kapsamında 

muhasebeleştirilmesine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TMS 20, TMS 41, Tarımsal Faaliyet, Tarımsal Teşvik 

 

INVESTIGATION OF EUROPEAN UNION FUNDED AGRICULTURAL GRANTS 

ACCORDING TO TAS 20 AND TAS 41:  A CASE STUDY 

ABSTRACT 

Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to entities in order to 

develop and encourage various activities. TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance Standard shall be applied in accounting for, and in the disclosure of government grants. 

But if the grant is related with a biological asset, TAS 41 Agricultural Activity Standard must be applied. In this 

study, accounting of an agricultural activity grant which is provided for assets is presented in accordance with 

TAS 20 and TAS 41. 

 Keywords: TAS 20, TAS 41, Agricultural Activity, Agricultural Grant 

1. Giriş 

Dünyada birçok ülke de muhasebe uygulamalarının kendi sınırları içerisindeki uygulamalarına yönelik çeşitli 

standartlar geliştirme faaliyetleri her zaman var olmuştur. Ancak bu ihtiyaç bölgesel olmaktan çıkmış, küresel bir 

gereksinim halini almıştır. Bu gelişmeler sonucunda da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve 

Uluslararası Muhasebe Standartları geliştirilmiştir. Küresel anlamdaki bu gelişmelere Türkiye de kayıtsız 

kalmamış ve bu standartların uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu Uluslararası standartları Türkiye için uyarlamış ve halen Uluslararası alandaki 

gelişmelere göre güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir.  

Tam set muhasebe standartları içerisinde yer alan TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 

Yardımlarının Açıklanması standardı Devlet tarafından sağlanan teşviklerin ve yardımların açıklanmasında ve 

muhasebeleştirilmesinde uygulanmaktadır. Devlet teşviklerini faaliyet alanlarına göre işletmelerin geçmişte veya 

gelecekte bazı şartları yerine getirmeleri halinde sağlanan yardımlar olarak tanımlayan standarda göre,  sağlanan 
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teşvikin hangi dönemleri ilgilendirdiği belirlenmeli ve dönemsellik esasına göre muhasebeleştirilmelidir. Bütün 

teşvikleri konu edinen bu standardın bir istisnası canlı varlıklarla ilgili olanlarıdır. Canlı varlıklarla ilgili teşvikler 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardına göre muhasebeleştirilmelidir. 

Tarımsal faaliyetler standardı canlı varlıkların, hasat zamanındaki tarımsal ürünlerin ve canlı varlıklara ilişkin 

devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Tarımsal faaliyetler standartta satışa veya geri 

dönüştürülmeye konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi ve hasat 

işlemlerinin bir işletme tarafından yönetimi olarak tanımlanmıştır. 

İnsanlığın var oluşuyla birlikte başlayan tarımsal faaliyetler bilgi çağını yaşadığımız günümüzde bile önemini 

korumaktadır. Bu önemin farkında olan devletler tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve özendirmek 

amacıyla çeşitli teşvikler ve yardımlar yapmaktadırlar. Avrupa Birliği de üye ve üyelik sürecindeki ülkelerde 

tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla bazı hibeler sağlamaktadır. Haliyle ülkemizde de tarımsal işletmeler 

bu teşviklerden yararlanabilmektedirler. 

Bu çalışmada TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması ve 

TMS 41: Tarımsal Faaliyetler ele alınmıştır. Öncelikle bu standartlarda yer alan ve finansal tablo 

hazırlayıcılarından beklenen temel amaçlar açıklanmıştır. Daha sonra Avrupa Birliği destekli tarımsal bir 

faaliyete ait hibenin TMS 20 ve TMS 41 kapsamında muhasebeleştirilmesi üzerine örnek bir uygulamaya yer 

verilmiştir. 

2. TMS 20’ye Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi 

Devlet teşvikleri ve diğer yardımların muhasebeleştirilmesinde ve açıklanmasında TMS 20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardında yer alan hükümler uygulanır (TMS 20, 

paragraf 1). Bu standartta devlet teşvikleri ve varlıklara ilişkin teşvikler şu şekilde tanımlanmıştır: (TMS 20, 

paragraf 3) 

Devlet Teşvikleri: Faaliyet alanlarına göre işletmelerin geçmişte sağlamış oldukları veya gelecekte 

gerçekleştirmeleri gereken bazı koşullar karşılığında devlet tarafından işletmeye transfer edilen kaynaklardır. 

Varlıklara İlişkin Teşvikler: İşletmeye duran varlık satın alma, inşa etme veya edinmenin ilk şart olarak 

sunulduğu devlet teşvikleridir. Bununla birlikte duran varlığın türü, yeri, edinimi veya elde tutma dönemi gibi 

bazı alt koşullar da eklenebilir. 

İşletmeler devlet teşviklerini fiilen elde etmiş olsalar bile teşvikle beklenen koşulları yerine getirmiş 

olmayabilirler. Bu yüzden gerekli koşulların yerine getirileceğine ve teşvikin elde edileceğine dair makul 

güvence oluşmadan teşvikler finansal tablolara yansıtılamaz. Aynı zaman da teşvikin elde edilme şekli de 

muhasebeleştirilmesini etkilemez. Teşvik ister nakden elde edilmiş olsun, ister devlete olan bir yükümlülüğün 

azaltılması şeklinde olsun muhasebeleştirilmesi aynı şekilde olacaktır (TMS 20, paragraf 8-9). Çeşitli 

maliyetlerin karşılanmasını amaçlayan teşvikler, ilgili maliyetin giderleştirildiği dönemler boyunca sistematik 

olarak kar ya da zarar hesaplarına yansıtılır (TMS 20, paragraf 12). 

Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde, teşvikin kar ya da zarar hesapları dışında muhasebeleştirildiği 

“sermaye yaklaşımı” ve bir veya daha fazla dönemde kar ya da zarar hesaplarında muhasebeleştirildiği “gelir 

yaklaşımı” olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır (TMS 20, paragraf 13-15). 

Sermaye yaklaşımı teşvikin kar-zarar tablosu yerine finansal durum tablosunda yer alması gerektiği gerçeğine 

dayanır. Teşviklerde geri ödeme olmayacağı için kar ya da zarar dışında yer almalıdırlar. Aynı zamanda işletme 

tarafından kazanılmış bir gelir olmamaları, tam aksine hiçbir maliyete katlanılmadan devlet tarafından 

sağlanmaları nedeniyle kar-zarar olarak muhasebeleştirilmemelidirler. 

Gelir yaklaşımı ise teşviklerin işletme hissedarları dışındaki bir kaynaktan sağlanmaları nedeniyle, doğrudan 

özkaynak olarak gösterilemeyeceğini, uygun dönemlerde kar-zarar olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini 

savunur. Genellikle karşılıksız olan devlet teşvikleri belirli koşulların sağlanması veya bazı yükümlülüklerin 

yerine getirilmesiyle kazanılmış olurlar. Bu özelliği nedeniyle teşvikler ilgili maliyetlerin giderleştirildiği 

dönemler boyunca kar-zarar hesaplarına aktarılmalıdır.  

Tahsil edildikleri dönemden farklı dönemlerde finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin esaslar bulunmayan 

devlet teşvikleri dışındakiler, tahsil edildikleri anda kar-zarar hesaplarında muhasebeleştirilmeleri TMS 1 

Finansal Tabloların Sunuluşu standardında yer alan “tahakkuk esasına” aykırıdır. Genellikle işletmeler teşvikle 

ilgili harcama ve maliyetlerin dönemlerini kolayca belirleyebildikleri için, teşviklerin ilgili harcamaların finansal 

tablolar yansıtıldığı dönemlerde kar-zarar hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Amortismana tabi varlıklara 

ilişkin teşvikler ise amortismanları oranında ilgili oldukları dönemler boyunca muhasebeleştirilirler (TMS 20, 

paragraf 16-17). 
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İki yaklaşımın dayandığı gerçeklere ve Avrupa Ülkelerinde halihazırdaki uygulamalara göre, gelir yaklaşımın 

sermaye yaklaşımına göre daha tatminkar bir yaklaşım olduğu düşünülebilir (Ulusan, 2008: 421). 

Varlıklara ilişkin teşviklerin finansal tablolarda sunumunda ise iki yol izlenebilir. Birincisi teşvikin ilgili varlığın 

defter değerinden indirilerek kayıtlara alınması, ikincisi ise teşvikin ertelenmiş gelir olarak kaydedilmesidir. 

Birinci yöntemde varlığın defter değeri indirileceğinden, varlığın yararlı ömrü boyunca, yıllara göre ayrılacak 

amortisman tutarı da indirileceğinden kar-zarar hesaplarıyla ilişkilendirilmiş olacaktır. İkinci yöntemde ise 

varlığın yararlı ömrü boyunca teşvik, ilgili yıla düşen tutar oranında kar-zarar hesaplarına aktarılacaktır (TMS 

20, paragraf 24-27). Bu yöntemlerin her ikisinde de kar-zarar hesaplarıyla teşvikin ilişkilendirilmesi aynı olsa da, 

ikinci yöntemde varlığın defter değeri aynı zamanda varlığın kayıtlara ilk kez alındığı dönemdeki gerçeğe uygun 

değerini de gösterdiğinden, ikinci yöntemin birinci yönteme göre üstün olduğu söylenebilir. 

İşletmelerin elde ettikleri teşvik türlerine göre uygulayabilecekleri muhasebeleştirme yöntemleri Şekil 1’de 

görüldüğü gibidir. 

İşletmeler sağladıkları teşviklere ilişin aşağıda yer alan hususları finansal tabloların eklerinde sunmalıdırlar. Bu 

hususlar: (TMS 20, paragraf 39). 

 Teşviklerin muhasebeleştirilmesinde işletmenin benimsediği politikalar 

 Teşvikin türü, tutarı, süresi ve varsa diğer devlet yardımları 

 Devlet yardım ve teşviklerine ilişkin yerine getirilmemiş koşullar  

 

 

Şekil 1. Teşvik Türüne Göre Muhasebeleştirme Yöntemi 

Kaynak: Örten, Kaval ve Karapınar, 2012: 329 

3. TMS 41’e Göre Tarımsal Faaliyetler ve Devlet Teşvikleri 

Amacı; tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebeleştirme yöntemlerini ve açıklamaları belirlemek olan TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler Standardı, aşağıda yer alan varlıkların tarımsal faaliyetle ilgili olmaları durumda, söz 

konusu varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanır: (TMS 41, paragraf 1). 

 Canlı varlıklar;  

 Hasat zamanındaki tarımsal ürünler ve 

 Standartta yer alan devlet teşvikleri. 

Bu standartta tarımsal faaliyet ve canlı varlık şu şekilde tanımlanmıştır: (TMS 41, paragraf 5) 

Tarımsal faaliyet: Satışa veya geri dönüştürülmeye konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı 

varlıklara dönüştürülmesi ve hasat işlemlerinin bir işletme tarafından yönetimidir. 
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Canlı varlık: Yaşayan hayvan veya bitkidir.  

Canlı varlık grubu: Yaşayan hayvan veya bitki topluluğudur. 

İşletmeler her bir canlı varlık grubu için, uygun oldukça,  tüketilebilir ve taşıyıcı canlı varlıklar olarak ayrım 

yapabilirler. Tüketilebilir canlı varlıklar, hasat edilen veya canlı varlık olarak satışa konu olan varlıklardır. Et 

üretimi veya satış için elde bulundurulan canlı hayvan, çiftliklerde yetiştirilen balıklar, mısır ve buğday gibi 

mahsuller ve kereste olarak kullanılmak üzere yetiştirilen ağaçlar, tüketilebilir canlı varlıklara örnek teşkil eder. 

Taşıyıcı canlı varlıklar ise, tüketilebilir canlı varlıklar dışındakilerdir; örneğin, kendisinden süt üretilen hayvan, 

üzüm asmaları, meyve ağaçları ve yakacak odun elde etmek üzere kesilen ancak gövdesi korunan ağaçlar örnek 

olarak verilebilir. Taşıyıcı canlı varlıklar, tarımsal ürün değillerdir, bunlar daha ziyade kendiliğinden yeniden 

teşekkül eden varlıklardır (TMS 41, paragraf 43). 

Canlı varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi sonunda, gerçeğe uygun değerin 

güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşürülmek 

suretiyle ölçülür.  Bir işletmenin canlı varlıklarından elde edilen tarımsal ürünler, hasat noktasında, gerçeğe 

uygun değerlerinden satış maliyetleri düşürülmek suretiyle ölçülür. Söz konusu ölçüm, “TMS 2 Stoklar” 

Standardının veya uygun başka Standardın uygulandığı tarihteki maliyettir (TMS 41, paragraf 12-13). İşletmeler 

sahip oldukları büyükbaş hayvanları kulanım amaçlarına göre dönen veya duran varlık içerisinde 

muhasebeleştirirler (Usul ve Top, 2010: 68). 

Standartta tarımsal faaliyetlerle ilgili devlet teşviklerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği de açıklanmıştır. 

Koşulsuz olarak yapılan devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale gelmesi durumunda gelir (alacak) olarak 

kaydedilerek kâr-zarar hesabında dikkate alınır (TMS 41, paragraf 34). Şartlı olarak yapılan devlet teşvikleri ise 

ancak ilgili devlet teşvikine ilişkin koşulların karşılanması halinde gelir olarak kaydedilerek kâr-zarar hesabında 

dikkate alınır (TMS 41, paragraf 35). Eğer teşvik maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü 

karşılıklarının düşülmesi suretiyle ölçülmüş canlı bir varlıkla ilgili ise, yani gerçeğe uygun değeri güvenilir bir 

şekilde ölçülemiyorsa, “TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 

Açıklanması” Standardı uygulanır (TMS 41, paragraf 37). 

Canlı varlıklardan amortismana tabi olanlar için kullanılabilecek amortisman hesaplama yöntemleri ise TMS 16 

Maddi Duran Varlıklar standardında tanımlanmıştır. Kullanılabilecek yöntemler doğrusal amortisman yöntemi, 

azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı yöntemidir (TMS 16, paragraf 62). 

4. Avrupa Birliği Tarımsal Hibeleri 

Avrupa Birliği Konseyi 17 Temmuz 2006’da kabul ettiği tüzük ile katılım öncesi aday ülkelere bir yardım aracı 

tesis etmiştir. Bu düzenleme aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere Avrupa Birliği’ne üye olabilmek amacıyla 

yapacakları siyasi, ekonomik ve kurumsal reformları güçlendirmeleri için sağlanacak mali yardımların yasal 

dayanağı olmuştur. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında da 2008 yılında mali yardımlarla ilgili işbirliği kuralları 

hakkında çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak kanunlaşmıştır. Bu kanunla yapılacak olan mali desteklerde tarafların yükümlülükleri belirlenmiştir 

(Milletlerarası Anlaşma, 2008) 

Avrupa Birliği’nden sağlanacak bu desteklere ait programların uygulanması ülkemizde Tarım Ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Bundan sonra TKDK olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TKDK 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanunla kurulmuştur. Bu kanunun 

amacı TKDK’nın görev, sorumluluk ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. TKDK’nın amacı ise 

faydalanıcıların yapılacak olan bu desteklerden azami ölçüde yararlanabilmeleri için tanıtım, bilgilendirme, 

eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca proje başvurularını almak ve değerlendirmek, 

desteklenecek olanları belirlemek, gerekli sözleşmeleri hazırlamak ve imzalamak, desteklere ilişkim tahakkuk, 

ödeme ve muhasebe işlemlerini yapmak, projelerin denetimini yaparak belirlenen şartlara uyulup uyulmadığını 

tespit etmek de kurumun sorumluluğundadır (Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 2007). 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen faaliyetlerden birisi de 101 no’lu “Tarımsal İşletmelerin Yeniden 

Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiridir. Bu tedbirin alt 

tedbiri olan “101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt tedbiri çerçevesinde yatırımcılara uygun görülen 

harcamalarına %50 ila %65 oranında destek sağlanmaktadır. Yatırımcıların bu destekten yararlanabilmeleri için 

projelerine ilişkin gerekli raporları hazırlayarak TKDK’ya başvurmaları gerekmektedir. Başvurular kurum 

tarafından yapılanan incelemeler sonucunda uygun görülen harcamalar desteklenmektedir. Taraflar arasında 

yapılan sözleşmelere göre yatırımcılara belirli koşullar altında mali desteklere ilişkin ödemeler yapılmaktadır 

(http://www.tkdk.gov.tr/). 
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5. Avrupa Birliği Destekli Tarımsal Hibelerin TMS 20 ve TMS 41’e Göre Muhasebeleştirilmesi Üzerine 

Örnek Bir Uygulama 

Yatırımcı “120 Baş Süt Sığırcılığı Projesi” adlı yatırım için TKDK’ya başvurmuştur. Bu başvuru TKDK 

tarafından incelenmiş ve kabul edilmiştir. Yatırımcı ile TKDK arasında imzalanan sözleşme gereği harcamaların 

belli bir kısmının finansmanına yönelik olarak Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanı 

kapsamında faydalanıcıya şartlı ve mükellefiyetli, karşılıksız destek verilecektir. Bu yatırım “101 Tarımsal 

İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbirinin 

“101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler” alt tedbiri çerçevesinde uygulanacaktır.  

Sözleşmeye göre yatırımın faaliyete geçme süresi 8 aydır. Yatırımcıya ödeme ise 2 eşit taksitte yapılacak olup 

ilgili tutar işletmenin banka hesabına yatırılacaktır. Bu yatırım için TKDK’nın destek oranı %65’tir. Bu katkının 

%75’i Avrupa Birliği, %25’ ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacaktır. Bu proje kapsamında yapılması 

gereken harcamalar ve teşvik tutarları şu şekildedir: 

 

Harcama Yeri  Tutar Teşvik Oranı Teşvik Tutarı 

1. Ahır  1.000.000 TL % 65 650.000 TL 

2. İdari Bina  50.000 TL % 65 32.500 TL 

3. 120 Baş Sığır  720.000 TL % 65 468.000 TL 

TOPLAM  1.770.000 TL %65 1.150.500 TL 

 

Proje 5 yıl süreyle TKDK tarafından takip edilecek ve her yılın sonunda o yıla düşen hibe tutarı geri alınamaz 

hale gelecektir. Yapılacak olan ahırın ekonomik ömrü 20 yıl, idari binanın ise 50 yıldır. Sığırların ise ekonomik 

ömrü 5 yıl olup kasaplık değerleri 1.000 TL’dir. Bu bilgilere göre yapılması gereken muhasebe kayıtları şu 

şekilde olacaktır. 

Yapımı planlanan binalar için, yapım işleri tamamlanıncaya kadar her harcamaya ilişkin olarak yapılacak kayıt 

şu şekilde olacaktır: 

      

 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.050.000  

 01. Ahır 1.000.000   

 02. İdari Bina 50.000   

 100 Kasa   

 102 Bankalar  1.050.000 

 321 Borç Senetleri   

      

 

Türkiye muhasebe standartlarıyla tek düzen hesap planında yer almayan çeşitli hesaplara olan ihtiyaç daha da 

artmıştır. Ancak henüz böyle bir düzenleme yapılmadığı için, örneğin çözümünde hesap planında kullanılmayan 

çeşitli hesaplar kullanılacaktır. Canlı varlıklar 214 Canlı Büyükbaş Hayvanlar hesabında takip edilecektir 

(Akdoğan ve Sevilengül, 2007: 58).  Yapılacak kayıt şu şekilde olacaktır: 
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 214 Canlı Büyükbaş Hayvanlar 720.000  

 01. Sağmal Sığırlar 720.000   

 100 Kasa    

 102 Bankalar  720.000 

 321 Borç Senetleri   

      

 

İnşaat işleri tamamlandığında yapılacak kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 252 Binalar 1.050.000  

 01. Ahır 1.000.000   

 02. İdari Bina 50.000   

 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar  1.050.000 

      

 

682.500 TL tutarındaki varlıklara ilişkin teşvik taksitler halinde aldığında bu tutarı iki yöntemle kayıtlarına 

alabilir. Bunlar TMS 20’ye göre varlıktan indirim ve ertelenmiş gelir yöntemleridir. 

Birinci yönteme göre teşvik doğrudan varlığın tutarından indirilir. Yılara göre ayrılacak amortisman tutarı 

azaltıldığından gelir hesaplarına aktarılması varlılığın yararlı ömrüne yayılmış olur. Bu yöntemde yapılacak kayıt 

şu şekilde olacaktır: 

 

      

 102 Bankalar 682.500  

 252 Binalar  682.500 

 01. Ahır 650.000   

 02. İdari Bina 32.500   

      

 

Bu kayıttan sonra ilgili binaların defter değerleri ve ayrılacak amortisman tutarları şu şekilde olacaktır: 

Bina 

Türü 

Defter 

Değeri 

Teşvik 

Tutarı 

Teşvik İndirimi 

Sonrası Defter Değeri 

Ekonomik 

Ömür 

Amortisman 

Tutarı 

Ahır 1.000.000 TL 650.000 TL 350.000 20 yıl 17.500 TL 

İdari Bina 50.000 TL 32.500 TL 17.500 50 yıl 350 TL 
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Yapılacak amortisman kayıtları şu şekilde olacaktır: 

      

 730 Genel Üretim Giderleri 17.500  

 770 Genel Yönetim Giderleri 350  

 257 Birikmiş Amortismanlar  17.850 

 01. Ahır 17.500   

 02. İdari Bina 350   

      

 

İkinci yönteme göre teşvik ertelenmiş gelir olarak kaydedilecek olursa her yılın sonunda amortisman kaydıyla 

birlikte kar-zarar tablosuna aktarılacaktır. Bu yöntemde teşvik tahsil edildiğinde yapılacak kayıt şu şekilde 

olacaktır: 

      

 102 Bankalar 682.500  

 482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları  682.500 

      

 

Yapılacak kayıtlar için varlıkların amortisman tutarlarının hesaplanması gerekmektedir. Ahır ve idari bina için 

amortisman tutarları şu şekildedir: 

Bina Türü 

Ekonomik 

Ömür 

Defter 

Değeri 

Amortisman 

Tutarı 

Teşvik 

Tutarı 

Yıllık Gelir 

Kaydedilecek Tutar 

Ahır 20 yıl 1.000.000 TL 50.000 TL 650.000 TL 32.500 TL 

İdari Bina 50 yıl 50.000 TL 1.000 TL 32.500 TL 650 TL 

 

Yapılacak amortisman kayıtları şu şekilde olacaktır: 

      

 730 Genel Üretim Giderleri 50.000  

 770 Genel Yönetim Giderleri 1.000  

 257 Birikmiş Amortismanlar  51.000 

 01. Ahır 50.000   

 02. İdari Bina 1.000   
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O yıla ait teşvik tutarına ilişkin kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları 33.150  

 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları  33.150 

      

 

Teşvikin gelir hesabına alınmasına ilişkin kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları 33.150  

 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar  33.150 

      

 

Canlı varlıklar için alınacak olan teşvik ise TMS 41’e göre ertelenmiş gelir olarak kaydedilecek ve bu varlıkların 

yararlı ömrü boyunca kar-zarar tablosuna aktarılacaktır. Bu teşvik tahsil edildiğinde yapılacak kayıt şu şekilde 

olacaktır: 

      

 102 Bankalar 468.000  

 482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları  468.000 

      

 

İşletmenin sahip olduğu Sığırlar için yıllar itibariyle ayrılacak amortisman tutarı ise şu şekilde hesaplanacaktır: 

(TMS 16’da yer alan doğrusal amortisman yönetime göre hesaplama yapılmıştır) 

 

Amortisman 

Tutarı 

= 

Alış Bedeli – Kalıntı Değer 

= 

720.000 – 120.000 

= 120.000 TL 
Yaralı Ömür 5 

 

(Kalıntı Değer = Kasaplık Değer x Adet = 1.000 x 120 = 120.000 TL) 

Canlı varlıklar için ayrılacak amortismanlar 217 Birikmiş Amortismanlar hesabında takip edilecektir.  Yapılacak 

kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 730 Genel Üretim Giderleri 120.000  

 217 Birikmiş Amortismanlar  120.000 

 01. Sağmal Sığır   
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Sığırlar için ödenecek toplam teşvik tutarı 468.000 TL olup, yıllık gelir olarak kaydedilecek tutar 93.600 TL’dir 

(468.000 / 5 Yıl). O yıla ait teşvik tutarına ilişkin kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları 93.600  

 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları  93.600 

      

 

Teşvikin gelir hesabına alınmasına ilişkin kayıt şu şekilde olacaktır: 

      

 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları 93.600  

 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar  93.600 

      

SONUÇ 

Tarımsal faaliyetlere hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların yapmış oldukları mali 

destekler artarak devam etmektedir. Tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebe kayıtlarında uyulacak esaslar ise 

TMS 41 ile belirlenmiştir. Ayrıca bu standart canlı varlıklara ilişkin teşviklerin muhasebeleştirilmesi esaslarını 

da belirlemiştir. Yine bu standartta tarımsal faaliyetlerle ilgili diğer teşvikler için TMS 20’ye uyulması 

gerekliliği yer almaktadır.  

Bu çalışmada tarımsal faaliyet yürüten bir işletmenin hem canlı varlıklar hem de diğer varlıklara ilişkin almış 

olduğu devlet teşviklerinin bu iki standarda göre muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır. Örnekte TMS 20 

standardında yer alan sermaye yaklaşımına ilişkin muhasebeleştirmeye, bu yöntemin tahakkuk esasına uymaması 

nedeniyle yer verilmemiştir. Varlıklara ilişkin teşvikin varlıktan indirim ve ertelenmiş gelir yöntemlerine göre 

muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır. Ancak teşvikin varlık maliyetinden indirilmeyip ertelenmiş gelir olarak 

kaydedilmesi finansal tablolarda hem varlığın elde edilme değeri hem de varlığa ilişkin teşvik tutarlarını bir 

arada göstereceği için daha bilgilendirici bir yöntem olduğu görülmüştür. Bununla birlikte uluslararası 

standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nın kabul edilmesiyle Tekdüzen Hesap Planında bir 

uyarlama yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

Çalışmada, BIST100 endeksinin doğrusal olmayan yapısını Markov Rejim Değişim Otoregresif Modelleri ile 

test etmek amaçlanmıştır. Bir Markov rejim değişim modelinde değişim mekanizması, gözlemlenemeyen ve bir 

Markov süreci izleyen bir durum değişkeni tarafından kontrol edilir. 03.01.2011 ve 30.09.2015 dönemindeki 

günlük kapanış fiyatlarının kullanıldığı çalışma, BİST100 endeksinin üç rejimli doğrusal olmayan yapısına işaret 

etmektedir. Sonuçlara göre, endeksin doğrusal olmayan yapısını en iyi tanımlayan model MSIH(3)-AR(0)’dır. 

Anahtar kelimeler: Rejim Değişim,, Markov Rejim Değişim Otoregresif Modelleri, Doğrusalsızlık. 

 

MODELLING NONLINEAR DYNAMICS OF BORSA ISTANBUL BY MARKOV REGIME 

SWITCHING 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze whether BIST100 have a nonlinear pattern by using Markov Switching 

Autoregressive Models.  In a Markov switching model the switching mechanism is controlled by an 

unobservable state variable that follows a first-order Markov chain.  The data used includes daily prices between 

03.01.2011 and 30.09.2015. The findings indicate that BIST100 have nonlinear pattern with three regimes. The 

model that best describes the pattern is MSIH(3)-AR(0). 

Key words: Markov Switching, Markov Switching Autoregressive Models, Nonlinearity 

 

1.GİRİŞ 

Yatırımcıların, sermaye piyasalarında mevcut bilgilerle normal üstü getiri elde edip edemeyecekleri Etkin Piyasa 

Hipotezi (EPH) kapsamında tartışılan bir konudur. EPH’ne göre menkul kıymet fiyatları mevcut tüm bilgileri 

tam olarak yansıtır.  Mevcut bilgiye dayalı işlemlerle ekonomik kar elde etmenin imkansız olduğu durumda 

piyasa etkindir. 

İdeal bir piyasada fiyatlar, kaynak dağılımı için doğru sinyalleri verir; böylece firmalar üretim-yatırım kararlarını 

alabilirler ve yatırımcılar da piyasa fiyatlarının her zaman “tam bilgiyi yansıttığı” varsayımı altında yatırım 

kararlarını alabilirler (Fama, 1970). EPH’nin temeli, rassal yürüyüş modeline dayanır. Rassal yürüyüş modeline 

göre bir varlığın herhangi bir andaki fiyatı, geçmiş fiyat bilgileri ile tahmin edilemez. Piyasadaki tüm mevcut 

bilgi fiyata yansımıştır ve varlığın fiyatı gerçek fiyattır. Literatürde, etkinlik ile ilgili yapılan ampirik çalışmalar, 

Eugene Fama’nın 1970 makalesinde tanımladığı, “Zayıf Formda Etkinlik”, “Yarı Güçlü Formda Etkinlik” ve 

“Güçlü Formda Etkinlik” olarak üç form kapsamında test edilmektedir.  

Fama’nın 1970 makalesinde tanımladığı şekli ile zayıf formda etkin piyasada, geçmiş getiri bilgileri ile menkul 

kıymet fiyatları tahmin edilemez. Bu nedenle zayıf formda etkin bir piyasada normal üstü getiri elde etmek 

mümkün değildir. Fama, 1991 yılında zayıf formda etkinlik kapsamında tahmin modellerine temettü, faiz oranı, 

kazanç/fiyat oranı, gibi bilgileri de eklemiştir.  

Yarı güçlü formda etkin piyasada, hem zayıf formda etkin piyasadaki bilgiler (getiri, fiyat, temettü, faiz oranı,…) 

hem de kamuya açıklanan tüm bilgiler ile normal üstü getiri elde etmek mümkün değildir. Yarı güçlü formda 

etkinlik testleri, Fama’nın 1991 makalesinin ardından olay çalışmaları (event study) olarak da 

isimlendirilmektedir.  

mailto:akoy@ticaret.edu.tr
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Güçlü formda etkin olan piyasada yatırımcılar; geçmiş fiyat, işlem hacmi, faiz ve kamuya açıklanan tüm 

verilerin yanında, bazı özel bilgilere piyasadan önce ulaşsalar dahi normal üstü getiri elde edemeyeceklerdir.. 

Fama, 1991 makalesinde güçlü formda etkin piyasayı özel bilgi testleri (private information tests) olarak 

değiştirmiştir.  

Menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı durumlarda, piyasada normal üstü getiri elde 

etmek mümkündür. Çalışmada, BİST100'ün doğrusal olmayan yapısı Markov Rejim Değişim modelleri ile 

gösterilmiştir. Modelde, bir menkul kıymetin mevcut hangi rejimde (daralma, genişleme,…) olduğu biliniyorsa, 

bir sonraki zaman noktasında hangi rejimde kalacağını bilmek olasıdır. Böylece yatırımcı, bir sonraki zaman 

noktası için normal üstü getiri elde edeceği bir yatırım kararı alabilir. 

2. LİTERATÜR 

Sewell, Lee v.d. (1993) gelişmekte olan ülke piyasalarında, Newell, Peat v.d. (1997) İngiltere, Seddighi ve Nian 

(2004) Çin, Lim ve Hooy (2012) G7 ülkelerinde pay piyasalarının doğrusal olmayan yapıları modellemişlerdir. 

Darina ve Simina (2008) 8 Avrupa ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan Litvanya, Polonya, 

Slovakya, Slovenya ve Türkiye) için pay piyasalarının doğrusal olmadığına dair kanıtlar sunmuşlardır. Harrison 

ve Moore (2010), 10 Ortadoğu Avrupa ülkesinin pay piyasasının doğrusal olmama özelliği gösterdiği sonucuna 

ulaşmıştır.  

Borsa İstanbul’da menkul kıymet fiyatlarının (veya getirilerinin) doğrusal olmayan yapısının analiz edildiği 

çalışmaların önemli bir kısmı, Pay Piyasasının temel endeksi olan BİST100 üzerinde uygulanmıştır. Literatürde 

yakın dönemde rastlanan bu çalışmalarda en sık kullanılan yöntemin Brock, Dechert ve Scheinkman (BDS) testi 

olduğu görülmektedir. 

Özer ve Ertokatlı (2010), Borsa İstanbul’un doğrusal olmayan yapısını BDS ve Hinich Bispectral testleri ile 

analiz etmişlerdir. BİST100 endeksine ait günlük verilere (02.01.1982-02.02.1997) uygulanan analizlerin 

sonucunda serinin rassal olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda Lyapunov Exponents ve NEGM testleri 

ile serinin kaotik davranışı modellenmiş ve etkin piyasa hipotezi reddedilmiştir. 

Erkuş ve Uğur (2014), Borsa İstanbul’daki farklı sektör indekslerinin doğrusal olmayan bağımlılığını ve 

doğrusal olmamaya neden olan olayları belirlemeyi amaçlamışlardır. Pencereleme test prosedürünü kullanan 

Hinich Portmanteau Bicorrelation (1995, 1996) parametrik olmayan testinin kullanıldığı çalışmada finansal 

sektör endeksinin doğrusal olmayan yapıda olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada 1991-03.2014 dönemine ait 

günlük veriler kullanılmıştır. 

Öztürkler ve Yıldırım (2014), BİST100 endeksinin doğrusal olmayan yapısını analiz etmişlerdir. Çalışmada 

20.12.2002-03.08.2012 dönemine ait günlük verilerin ortalaması alınarak haftalık verilere dönüştürülmüştür. 

Modellere BDS, Keenan ve Tsay doğrusallık testleri uygulanmıştır. Bu testlerin ardından DTARCH (Double 

Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastisiy) uygulanmış, BİST100 endeksinin hem koşullu 

ortalama hem de varyansa göre iki farklı rejimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sezgin Alp ve Kırkbeşoğlu (2015)'nun çalışmasında, Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans 

(GARCH) süreci ile modellenen sigortacılık sektörü endeksi getiri verisinin hata terimlerine BDS testi 

uygulanmıştır. BDS testi sonuçlarına göre sigorta endeksi getirilerinin doğrusal olmayan bir bağımlılık içerdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

3. YÖNTEM 

Markov zinciri, birbirinden bağımsız rassal değişkenlerden oluşur. Markov rejim değişim modeline ilişkin temel 

fikir, bir Markov zinciri aracılığıyla bir durumdan veya rejimden diğerine olan değişimi belirleyen stokastik 

süreci açıklamaktır. Markov zinciri, hangi rejimin mevcut olduğunu belirleyen ve doğrudan gözlemlenemeyen 

bir durum değişkeninin ya da değişkenlerin kombinasyonunun davranışını modellemek için kullanılır (Bildirici 

ve diğ.). Markov değişim modelinde ekonominin içinde bulunduğu durum (st) doğrudan gözlenememektedir.  yt 

olarak ifade edilen zaman serisi değişkeni ise gözlemlenebilmektedir. Ekonominin her bir periyodunda içinde 

bulunduğu durum, özellikleri rejimine bağlı olduğu varsayılan gözlem değerleri kullanılarak, olasılıksal olarak 

elde edilmektedir. Markov sürecinde ekonominin içinde bulunduğu durum s0 elde edildiği zaman, bir dönem 

sonrasını ifade eden s1 ve diğer rejimler geçiş olasılığına dayalı olarak elde edilir. (Bildirici ve diğ.). 

Markov Değişimi (Markov-Switching) zaman serisi analizi ilk olarak Hamilton’ın (1989) makalesinde iş 

döngüsü (business cycle)’ne uygulanmıştır. Çalışmada Hamilton, ekonominin büyüme ve daralma dönemlerine 

geçişlerinin bir Markov süreci özelliği taşıdığını savunarak ABD reel Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) verilerini 

modellemiştir. Hamilton’ın çalışmasında tanımladığı rejimler, ABD işsizlik oranlarının hızlı yükseliş (rejim 1) 

ve yavaş düşüş (rejim 2) olarak gözlemlenen asimetrik davranışlarını bir Markov sürecinde modelleyen 

Neftçi’nin (1984) çalışmasındaki rejimlerden farklı olarak ifade edilmiştir. Neftçi, işsizlik oranının yükseldiği, 

diğer bir anlamda ekonominin küçüldüğü dönemleri rejim 1 olarak tanımlarken Hamilton (1989), 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

178 
 

gözlemlenemeyen rejimin yalnızca ekonomideki çıktı düzeyini etkileyen faktörlerden biri olup, ekonomi hızlı 

büyüme sürecindeyken de çıktı düzeyinde düşüş gözlenebileceğini dile getirmiştir. 

Markov değişim modelinde, rejim veya durum değişkeni st doğrudan gözlemlenememekte, iktisadi veya finansal 

zaman serisi yt gözlemlenebilmektedir. Gözlemlenebilen yt serisinin özellikleri, gözlemlenemeyen ama içinde 

bulunulan rejim değişkenine bağlıdır (Bildirici ve diğ.). Markov değişim modelleri, rejimin koşullu ortalamaya 

(µt) göre değiştiği (MSM) ve sabite (cst) göre değiştiği (MSI) modeller olarak temel olarak ikiye ayrılır. yt’nin 

ortalamasının ve AR parametrelerinin rejim ile değiştiği modeller aşağıdaki gibi gösterilir: 

yt- µt = ɸ(yt-1 - µt-1) + ut        (1) 

Sabitin ve AR parametrelerinin rejimle birlikte değiştiği model aşağıdaki gibidir: 

yt– cst= ɸyt-1 + ut                         (2) 

Otoregresyon derecesinin sıfıra eşit olması halinde MSI ve MSM modellerinin özellikleri birbirine eşit 

olmaktadır. Sabiti içeren MSI modellerinde geçiş daha yumuşak iken, ortalamayı içeren MSM modellerinde 

geçiş daha keskindir.  

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Çalışmada, BİST100 Endeksinin doğrusal olmayan yapısını göstermek üzere farklı rejim sayılarına (2 ve 3) ve 

farklı AR gecikme derecesine sahip, varyansın rejimlere göre değiştiği veya değişmediği durumları içeren, farklı 

modeller denenmiştir. Bu modellerden doğrusal olmama özelliğini taşıyan 10 modelin bilgi kriterleri aşağıdaki 

iki tabloda özetlenmiştir. 

BİST100 endeksi, hem sabite göre (MSI(M)-AR(q)) hem de sabit ve varyansa göre (MSIH(m)-AR(q)) doğrusal 

olmayan yapı sergilemiştir. Log-likelihood değeri en yüksek, Akaike Bilgi Kriteri (AIC: Akaike Information 

Criteria), Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQ: Hannan-Quinn Information Criteria)  ve Schwarz Bilgi Kriteri (SIC: 

Schwarz Information Criteria)’nin en küçük olduğu model MSIH(3)-AR(0)’dır. Tüm bilgi kriterleri BİST100’ü 

en iyi açıklayan modelin, üç rejime sahip olan MSIH(3)-AR(0) olduğuna işaret etmektedir.  

Tablo 1: MSI(M)-AR(q) / MSIH(M)-AR(q)  Modelleri Bilgi Kriterleri 

Model log-likelihood AIC HQ SIC 

MSI(3)-AR(0) 3680.5728     -5.7487     -5.7336     -5.7084     

MSIH(2)-AR(0) 3713.1525     -5.8060     -5.7969     -5.7818     

MSIH(3)-AR(0) 4108.2347     -6.4154     -6.3972     -6.3670     

MSI(2)-AR(1) 3658.6493     -5.7207     -5.7116     -5.6965     

MSI(3)-AR(1) 3682.0986     -5.7496     -5.7329     -5.7052     

MSIH(2)-AR(1) 3713.8206     -5.8055     -5.7949     -5.7773     

MSIH(3)-AR(1) 3772.1512     -5.8875     -5.8678     -5.8350     

MSI(3)-AR(2) 3678.9465     -5.7476     -5.7294     -5.6991     

MSIH(2)-AR(2) 3710.7187     -5.8036     -5.7915     -5.7713     

MSIH(3)-AR(2) 3810.4918     -5.9506     -5.9294     -5.8941     

 

Aşağıdaki tabloya göre doğrusal olmayan modelin doğrusal modele göre en yüksek açıklama gücüne sahip 

olduğu model (LR:1001.8141) MSIH(3)-AR(0) Modelidir. Bu sonuca göre, BİST100 endeksinin logaritmik 

getirileri modellendiğinde, üç rejime (Daralma - Durgunluk – Genişleme) işaret etmektedir. Bu üç rejim, sabite 

(I)  ve varyansa (H) göre belirlenmiştir.  

Tablo 2: MSI(M)-AR(q) / MSIH(M)-AR(q) Modelleri LR Doğrusallık Testi, Kikare ve Davies Doğrusallık 

Testi Sonuçları 

 LR  

linearity test 

DAVIES 

MSI(3)-AR(0) 146.4903     0,0000 

MSIH(2)-AR(0) 211.6498     0,0000 

MSIH(3)-AR(0) 1001.8141     0,0000 

MSI(2)-AR(1) 100.6637     0,0000 

MSI(3)-AR(1) 147.5623     0,0000 

MSIH(2)-AR(1) 211.0063     0,0000 

MSIH(3)-AR(1) 327.6675     0,0000 

MSI(3)-AR(2) 145.3066     0,0000 

MSIH(2)-AR(2) 208.8510     0,0000 

MSIH(3)-AR(2) 408.3974     0,0000 
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Aşağıdaki tabloda, MSIH(3)-AR(0) Modelinin geçiş olasılıkları matrisi yer almaktadır. Gözlenen değer birinci 

rejimdeyse, bir sonraki zaman noktasında %90 olasılıkla 1. rejimde kalacak, %0 olasılıkla 2. rejime geçecek, %9 

olasılıkla 3. rejime geçecektir. Bir gözlem ikinci rejimdeyse, bir sonraki zaman noktasında %62 olasılıkla 2. 

rejimde kalacak, %1 olasılıkla 1. rejime veya %37 olasılıkla 3. rejime geçecektir. Bir gözlem 3. rejimdeyse, bir 

sonraki zaman noktasında %94 olasılıkla 3. rejimde kalacak, %1 olasılıkla 1. rejime veya %5 olasılıkla 2. rejime 

geçecektir. 

                 Tablo 3: MSIH(3)-AR(0) Modeli Geçiş Olasılıkları Matrisi 

Model Rejim Rejim 1 Rejim 2 Rejim 3 

MSIH(3)-AR(0) Rejim 1 0.9092     0.0001941       0.09056 

Rejim 2 0.01602        0.6205        0.3635 

Rejim 3 0.01436       0.04636        0.9393 

 

Aşağıdaki tabloda MSIH(3)-AR(0) Modelinin gözlem sayıları yer almaktadır. Modelin birinci rejimde gözlem 

sayısı 178, ikinci rejimde 118 ve üçüncü rejimde 981 olarak dağılmıştır. Endeks birinci rejimde ise ortalama 11 

gün bu rejimde kalacaktır. Endeks ikinci rejimde ise buradaki ortalama kalış süresi 2.6 gün, üçüncü rejimde ise 

16.5 gündür.  

                 Tablo 4: MSIH(3)-AR(0) Modeli Gözlem Sayıları 

Model Rejim Gözlem Olasılık Durasyon 

MSIH(3)-AR(0) Rejim 1 178 0.1381 11.02 

Rejim 2 118 0.0939 2.64 

Rejim 3 981 0.7680 16.47 

 

Aşağıdaki tabloda, MSIH(3)-AR(0) modelinin katsayıları yer almaktadır. Birinci rejimde, sabitin katsayısı 

negatiftir. Bu negatif ilişki daralma rejimine işaret etmektedir. Üçüncü rejimde sabitin kat sayısı en yüksek 

pozitif değeri almaktadır. Üçüncü rejim genişleme rejimidir. 

               Tablo 5: MSIH(3)-AR(0) Modeli Katsayıları 

 MSIH(3)-AR(0) 

Değişken Katsayı Standart Hata t-  değeri 

Sabit (Rejim 1) -0.0029     0.0022    -1.3458 

Sabit (Rejim 2) 0.0000     0.0000     0.3962 

Sabit (Rejim 3) 0.0006     0.0004     1.5087 

 

Değişken  

StandartHata (Rejim 1) 0.026116 

StandartHata (Rejim 2) 4.8344e-005 

StandartHata (Rejim 3) 0.011969 

 

Aşağıdaki şekilde rejim olasılıkları gözlenmektedir. 2015 yılı (1008. Gözlem sonrası) endeksin ağırlıklı olarak 2. 

rejimde (durgunluk) kalması ilgi çekicidir. 2010-2014 dönemi ise genişleme rejimi hakimdir. 
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5. SONUÇ 

Etkin Piyasa Hipotezinin Markov Rejim Değişim Modelleri ile sınandığı bu çalışmada, BİST100 endeksinin 

doğrusal olmayan yapısı ortaya konulmuştur. Üç rejimli bir yapı sergileyen BİST100 endeksi, 2010-2014 

döneminde genişleme ağırlıklı, 2015 yılında ise durgunluk özelliği göstermektedir. Yatırımcılar yatırım kararları 

aldıklarında piyasanın en son hangi rejimde olduğunu biliyorlarsa, takip eden zaman noktasında da hangi rejimde 

olacağını olasılıksal olarak tahmin edebileceklerdir. Son gözlem genişleme döneminde ise bir sonraki gözlemin 

de genişleme döneminde olma ihtimali %94’tür. Bu durumda genişleme döneminde yatırımcı BİST100 

endeksine yatırım yapmaya devam ettiğinde %94 olasılıkla normal üstü getiri elde edecektir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören endekslere uygulanan diğer doğrusal 

olmayan modellerle elde edilen, Özer ve Ertokatlı (2010), Erkuş ve Uğur (2014), Öztürkler ve Yıldırım (2014) 

ve Sezgin Alp ve Kırkbeşoğlu (2015)’nun çalışmalarını destekler niteliktedir. 
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ÖZET 
İşletmelerin performanslarını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. İşletmelerin performansını analiz etmede ve 

gelecek tahminlerinde bulunmada, işletmelerin geçmiş dönemlerine ait finansal tablolarından sağlanan rasyolar 

kullanılmaktadır. Literatürde değişik zaman aralıklarında ve değişik yöntemlerle, farklı sektörlerdeki işletmelerin 

performansını ölçebilmek için değişik analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada BİST
9
’ te 

işlem gören tarım ve hayvancılık işletmelerinin 2010-2015 dönemine ait çeyreklik verileri kullanılmıştır. Analiz 

yöntemi olarak panel veri kullanılmıştır. Analizde performans kriterleri olarak ROA
10

 ve ROE
11

 kullanılmıştır. 

İşletmelerin finansal tablolarından elde edilen; etkinlik süresi (X1), nakit döndürme süresi (X2), stok devir hızı 

(X3), alacak devir hızı (X4), aktif devir hızı (X5), aktif büyüme (X6), net satışlarda büyüme (X7) olmak üzere 7 

tane rasyonun ROA ve ROE üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre tarım ve hayvancılık 

sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin ROA’ları üzerinde X1, X2, X3, X4, X5 ve X7’nin anlamlı etkileri 

tespit edilirken, ROE’leri üzerinde ise X1, X2, X5 ve X7’nin anlamlı etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri, Finansal Performans, Panel Veri Analizi, Finansal 

Rasyolar 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK COMPANY WHICH 

ARE TRADED ON THE BIST: (2010-2015) 

ABSTRACT 

There are many factors that affect the performance of the business. When analyzing the performance of the 

company, the ratios are arranged in the financial statements of the prior period. In the literature to measure the 

performance of companies in different sectors with different time intervals and different methods are being used 

for various analysis. In this study quarterly data of agricultural and livestock enterprises the year 2010-2015 

period were used for analysis which are traded on BİST. Panel data used as anlysis methods. ROA and ROE as 

performance criteria were used in the analysis. Obtained from the financial statements of the business; activity 

time (X1), cash return time (X2), inventory turnover (X3), receivables turnover (X4), asset turnover (X5), asset 

growth (X6), net sales growth (X7), was measured 7 ratios, which are impact on the ROA and ROE. According 

to the obtained results in operation Agriculture and Livestock of sector enterprises, it was identified that X1, X2, 

X3, X4, X5 and X7 were detected significant effects on RAO, and  X1, X2, X5 and X7 also have a significant 

impact on ROE. 

Key Words: Agriculture and Livestock, Financial Performance, Panel Data Analysis, Financial Ratios 

                                                           
9 BİST: Borsa İstanbul A.Ş. 
10

 ROA: Return on Assest (Aktif Karlılığı) 
11 

ROE: Return on Equity (Özkaynak Karlığı)   
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1.Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde tarımın ve hayvancılığın özel bir yeri bulunmaktadır. Bunun başlıca 

sebebi tarımın ve hayvancılığın temel ihtiyaçları karşılamasından ileri gelmektedir. Artan dünya nüfusunu yeterli 

ve dengeli besleyebilmek adına dünya gıda üretiminin iki katına çıkması gerektiği uzmanlarca ifade 

edilmektedir. Tarım ürünleri;  insanlar için geçim aracı olurken ülke için ekonomiye büyük ölçüde katkı 

sağlayan tarıma dayalı sanayi, hammadde ihtiyacı ve beslenmede büyük rol oynamaktadır. 

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tarım ve hayvancılık politikalarını belirlerken dünya ekonomisini ve 

küresel düzeni dikkate alarak belirlemeleri ülke refahı için çok önemlidir. Stratejik önemi nedeniyle tarım ve 

hayvancılık, her ülkede kendi ekonomik yapısına özgü politikası ile desteklenen bir sektördür (Tapur, 2008).  

Türkiye’de günümüze kadar, diğer ülkelerde olduğu gibi yasalarla belirlenmiş tarım ve hayvancılık politikası 

çerçevesi uygulanamamıştır. 2006 yılında kabul edilen Tarım ve Hayvancılık Kanunu ile Türkiye ilk defa tarım 

ve hayvancılık politikalarının ne olduğunu belirten ve çerçevesini çizen bir kanuna kavuşmuştur. Fakat 

uygulama yönetmelikleri çıkartılmadığından çıkan kanunların uygulanabildiği söylenememektedir. Bu nedenle 

şu anki durum içerisinde Türkiye’de tam bir tarım ve hayvancılık politikası uygulanabilir seviyede değildir. 

Resmi olarak dile getirilen en önemli belge beş yıllık kalkınma plânları ve programlardır  (Tapur, 2008). 

Genelde düzenli çerçevesi olmayan Türk tarım ve hayvancılık politikası uygulamaları, tımar sistemi olarak ifade 

edilen Osmanlı döneminden kalan düzensiz bir tarımsal yapı üzerinde, Cumhuriyet döneminin ilkeleri ile 

oluşturulmuş içerde destekleyici ve müdahaleci, gümrüklerde ise koruyucu ve göreli olarak daha ulusçu bir 

görünüm vermektedir (Yalçınkaya, vd., 2006). Türkiye’de devletin tarım sektörüne yönelik destekleme 

politikaları uzun yıllar taban fiyat belirlenerek destekleme alımlarında bulunulması şeklinde yoğunlaşmış daha 

sonra girdi destekleri, düşük faizli kredi, teşvik primi ödemeleri, hayvancılığı geliştirme teşvikleri ile ürün 

bazında uygulanan belirli ürünlerde ekim alanlarını sınırlandırarak alternatif ürünlere geçişin teşvik edilmesine 

yönelik tazminat ödemeleri ve destekleme primleri gibi uygulamalarla tarım sektörünün desteklenmesi yoluna 

gidilmiştir (Kesbiç, vd., 2005:6). 

Tarım ve hayvancılık politikalarını belirlenirken dikkat edilecek hususlar ve kurumların görevleri aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. (Altınbaş, vd., 2002) 

 Artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması,  

 Tarım ürünleri fiyatlarında istikrarın sağlanması,  

 Üretimin kötü hava şartlarından daha az etkilenmesinin sağlanması,  

 Tarımda çalışanlara yeterli ve düzenli gelir temini,  

 Tarım ürünleri ihraç olanaklarının geliştirilmesi,  

 Hayvancılık politikaları belirlenirken dikkat edilecek hususlar ve kurumun görevleri aşağıdaki gibidir; 

 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.  

 Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay 

esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 

 Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.  

 Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin 

çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.  

 Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.  

 Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. 

 Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak. 

 Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 

 Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 

 Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.  

 Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörüne ait üretim değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Grafik 1: Türkiye’de Tarım ve Hayvancılığın 1995-2014 Yılları Arası Üretim Değerleri 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

 

Grafik 1’den görüldüğü üzere Türkiye’de tarımsal üretimin değeri hayvansal üretimin değerinden daha fazla 

arttığı görülmektedir. Her iki sektörde de 2012 yılından itibaren bir rakamsal bir düşüşün olduğu görülmektedir. 

2012 yılına kadar düzenli bir artışın olduğu, tarım sektöründe ise 2010 yılında aşırı bir artışın olduğu 

görülmektedir. 

  2. Araştırma Konusuyla İlgili Kavramsal Çerçeve 

Tarım ve hayvancılık sektörüne ait işletmelerin performans analizleri ile çok fazla çalışma olmamasına rağmen, 

bu konuya yakın daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

Acar (2003), tarımsal işletmelerde finansal performansın nasıl ölçülebileceği ve analiz edilebileceği konusunu 

araştırmıştır. Çalışmasında finansal performans ölçümü ve analizin neden önemli olduğuna değinmiştir.  Daha 

sonra rasyoların hesaplanması ve bir işletmenin finansal performansının değerlendirilebilmesi için eldeki rasyo 

değerlerinin referans değerlerle karşılaştırılması konusuna değinmiştir. 

Uzun (2005), nakit yönetiminin öneminden bahsetmiştir. İşletmelerde finansal başarısızlığı öngörmede 

kullanılan yöntemler olan, Beave’ ın finansal rasyolar sistemi ve Altman’ ın finansal analiz sistemi hakkında 

bilgi vermiştir. Sonuç olarak Uzun,  işletmeleri finansal başarısızlığa iten unsurlarda, işletmelerin kısa vadede 

yaşadığı darboğazların önemli bir yer tuttuğunu söylemiştir. Ayrıca yeni teknolojiden ve yeniliklerden uzak bir 

yönetimin başarıya ulaşmasının ve küreselleşen dünyada mevcut bulunduğu işletmeye katkı sağlamasının 

imkânsız olduğunu dile getirmiştir. 

Akkaya, vd. (2009), finansal başarısızlıkların belirlenmesinde çok farklı yaklaşımlar olmakla birlikte yapay sinir 

ağları modelini ele almışlardır. Tekstil ve Kimya Petrol ve Plastik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin 

finansal başarısızlıklarının bir yıl öncesinden belirlenmesine yönelik bir model geliştirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda model başarılı işletmelerin yaklaşık %82’ sini doğru tahminlemiştir. 

Aktaş, vd. (2003), mali başarısızlığın öngörülmesinde sıkça kullanılan çok boyutlu istatistiksel yöntemlerden 

çoklu regresyon modeli, diskriminant analizi ve logit modeli ile önce deney grubu verileri üzerinde yaptığı 

geçerlilik testinde yansız olarak en iyi öngören modelin çoklu regresyon modeli olduğunu belirlemiştir. Ayrıca 

yapay sinir ağı modelinin geçerlilik testi sonucu, mali başarısızlığı öngörme gücünün çoklu regresyon 

modelinden daha üstün olduğunu tespit etmiştir. 

Kaderli (2006), borsa’ da işlem gören gıda sektöründeki firmaların performansının (200-2005) ölçülmesinde 

oran analizini kullanmıştır. Kârlılık oranları incelendiğinde, sektör içinde performansı en yüksek firmaların Tat 

Konserve ve Tukaş, performansları en düşük olan firmalar ise, Frigo-Pak Gıda ve Konfrut Gıda olarak tespit 

edilmiştir. 

Meydan, vd. (2016), BİST’ te işlem gören gıda firmalarının performansını değerlendirmişlerdir. İşletmelere ait 

mali oranlar grup bazında ve bütün olarak ayrı ayrı ele alınmış ve işletmelerin finansal performansları her iki 

durum için de Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak değerlendirmişlerdir. Karar verici durumundaki 

yatırımcılara alternatif bir yöntem önerilmiştir. Elde edilen bulgular klasik finansal oran analizinden elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılmış, sonuçların tutarlı olduğu saptamışlardır. 

Demir, vd.  (2012, Kars ilinde üretimde bulunan 20 adet mandıraya ait etkinlik değerleri veri zarflama analizi 

yöntemi uygulamışlardır. Analizler için üç girdi ve bir çıktı kullanılarak çıktı yönelimli model kuruldu. 

Hesaplamalar sonucunda Kars ilindeki mandıralara ait etkinlik değerleri saptandı. Çalışma sonucunda BCC 

modeline göre yapılan hesaplamada birinci ve ikinci grupta ikişer adet, üçüncü ve dördüncü grupta birer adet 
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olmak üzere toplamda 6 adet karar verme birimi etkin bulundu. CCR modeli üzerinden yapılan hesaplama her 

gruptan bir adet karar verme birimi etkin bulundu.  

Terzi (2011) çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) gıda sektöründe kote olan şirketlerin 

finansal başarısızlık riskini belirlemek için bir model geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu şirketlerin finansal olarak 

başarılı olup olmadıklarını e Altman Z Score kriteri ile belirlemeye çalışmıştır. Geliştirilen modelin %90,9 

doğruluk oranına sahip olduğu saptanmıştır. Terzi, diskriminant analizine göre gıda sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktif karlılık oranı ile borç-özkaynak oranının etkin olduğunu 

tespit etmiştir. 

Daha önce Borsa’ da işlem gören tarım ve hayvancılık şirketlerin performansı ile ilgili bir çalışma 

olamamasından dolayı literatüre ve yatırımcılara katkısı olacağı düşüncesi ile bu çalışma yapılmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak performansı etkileyen oranlar farklılık göstermektedir. 

Bu sektörün performansının iyi olması, ülke ekonomisine olan katkısının da yüksek olacağı anlamına 

gelmektedir. Sanayileşmeye çalışan ülkemizin hâlihazırda etkin olduğu tarım sektörü olduğu düşünüldüğünde bu 

sektördeki doğruluklar hem ihracatı hem de kalkınmayı pozitif yönde etkileyecektir. 

3.Yöntem  

Araştırmada kullanılan veriler ekonometrik analizlerde sıklıkla kullanılan Eviews 9 paket programı kullanılarak 

panel veri analizi yöntemi ile şirketlerin performans ölçümü yapılmıştır. Panel veri analiz yöntemi hem kesitli 

verileri hemde zaman serisini dikkate aldığından dolayı farklı firma, ülke, vb gruplamaların aynı anda 

değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Panel veri N sayıda yatay kesit ve her kesite karşılık gelen T 

sayıda zaman diliminden oluşur. Panel veri modeli aşağıda gösterilmiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 2): 

 

Yit = αit + βkit + Xkit + µit          i=1,…..,N; t=1,…..,T       (1) 

Panel veri analizinde yatay kesit ve zaman etkileri sabit etki, tesadüfi etki veya havuzlandırılmış modelleriyle 

açıklanmaktadır. Havuzlandırılmış modelde tüm şirketler, aynı kabul edildiği için genellikle çalışmalarda 

değerlendirilmeye tabi tutulmazlar. Bu çalışmada da panel veri yönteminin sabit etkiler yöntemi hausman testi 

sonucuna göre kullanılmıştır. 

Sabit etkiler modeli, birim etkilerin (µi) dolayısıyla birimler arası farklılıkların sabit olduğu ve sabit terimdeki 

farklılıklarla ifade edilebildiği durumlarda kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 103). 

Sabit etkiler modeli (2) numaralı denklem ile gösterilebilmektedir (Kaya, 2014: 296). 

Yit = β + αi + β1X1it +…+ βkXkit + µit          i=1,…..,N; t=1,…..,T   (2) 

 

Bu çalışma, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan ve pay senetleri BİST’te halka arz edilmiş olan 4 

şirketi kapsamaktadır.  

Çalışmada verileri dikkate alınan şirketler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1: Çalışmada Verilerinden Faydalanılan Şirketler  

  Şirketin Bulunduğu 

Merkez 

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.  İZMİR 

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.  İSTANBUL  

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  İSTANBUL 

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.  DÜZCE  

 

3.1. Araştırmada Kullanılan Rasyolar  

Rasyo kelimesinin sözlük anlamı oran demektir. Bilançodaki çeşitli kalemler veya hesap grupları karşılaştırılarak 

elde edilen matematiksel orantı ve bağıntılar, bilançonun analizinde kullanılmaktadır. Bu analiz yardımıyla 

şirketlerle ilgili finansal bilgiler ve şirket performansı hakkında bilgiler edinilebilir (Demir, 1997:636). 

ROA (Aktif karlılık %) (Y1) : Bu oran, aktiflerin işletmede ne ölçüde karlı kullanıldığını tespit amacıyla 

hesaplanır. Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları büyüklük ile sağladıkları verimin ölçülmesinde kullanılır.  
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Aktif karlılık şirketlerin edinmiş oldukları tüm varlıkların hangi oranda etkin kullanıldığını göstermektedir. Aktif 

karlılık oranı, net kar marjı ile aktif devir hızının bir birleşimi olan DuPont analizi ile de gösterilebilir (Gibson, 

1998: 394). 

Aktif Karlılık = Net Kâr Marjı*Aktif Devir Hızı 

 

 
ROE (Özkaynak karlılığı %) (Y2) : Özkaynak, şirketlerin başlıca kaynaklarından olup,  

şirketlerin ortaklarının şirketler üzerindeki haklarını oluşturan kısmıdır. İşletme ortakları tarafından sağlanan 

sermayenin karlılığını ölçen özkaynak karlılığı oranı, en çok kullanılan karlılık oranlarındandır. Bu oran Net 

Kâr/Satışlar oranı ile özkaynak devir hızının fonksiyonudur  (Gücenme, 1999: 109). 

 

 
 

 
 

Etkinlik Süresi (X1): Etkinlik süresi, şirketlerin alacaklarının ortalama tahsil süresi ile stokların ortalama 

tüketilme süresinin toplamından oluşan ve bu iki ayrı süreyi değişik bir bakış açısıyla değerlendirmemize 

yarayan bir göstergedir. Etkinlik süresi ile şirketlerin kasasından çıkan nakdin ne kadar bir süre zarfında geri 

döndüğünü ölçebiliriz. Oran üretim, satış, dağıtım ve tahsilat sürelerinin bileşimidir. Faaliyet çemberi olarak da 

adlandırılan bu oran, hammadde stoklarının firmaya ulaşması ile satışlardan doğan alacakların tahsil edildiği gün 

arasında geçen süreyi ifade etmektedir  (Berk, 2005: 117). 

 

 
 

İşletmelerde alacak devir hızı ile stok devir hızının birlikte artması kaynak kullanımı açısından olumlu bir 

gelişmedir. Fakat şirketler genelde bu iki sureyi aynı anda kısaltamamaktadırlar. Bunun başlıca sebebi ise 

satışlarını artırmak isteyen bir şirket kredili satışlarında vadeyi uzatacak, kampanya başlatacak ya da peşinat 

oranını düşürecektir. Özellikle alacak ve stok devir hızlarının farklı yönde gelişme gösterdiği dönemlerde mali 

analistler, değerlendirmelerinde etkinlik oranı olarak nitelendirilen bu karma karakterli göstergeyi kullanabilirler 

(Akgünç, 2002: 421). 

 

Nakit Döndürme Süresi (X2): Nakit çevirme süresi, etkinlik süresinden ticari borçları ödeme süresinin 

düşülmesi suretiyle bulunur. Bize şirketlerin kasasından çıkan nakdin net olarak ne kadarlık süre zarfında geri 

döndüğünü ölçme imkânı sağlar. Bu süre şirketin likidite durumu hakkında da bilgi vermektedir. 

Firmaların kasalarında bulundurmak zorunda olduğu ortalama nakit tutarından ziyade ödemelere göre değişen 

bir para tutarı bulundurmaları nakit yönetimi açısından daha önemlidir  (Berk, 2005: 114). 

 

Nakit Döndürme Süresi= Etkinlik Süresi – Ticari Borçlar Devir Süresi 

Stok Devir Hızı (X3): İşletme yapısına göre işletmelerde bulunan stok çeşitleri de değişir. Ticari işletmelerde 

genellikle sadece ticari mal stokları bulunurken üretim işletmelerinde ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve 

mamul stokları bulunur. 

Bu rasyo, stokların çok değişkenlik göstermesi halinde kullanılmaktadır. Stok devir hızının fazla olması sürümün 

fazla olması demektir  (Demir, 1997: 643). 
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Alacak Devir Hızı (X4): Alacak devir hızı oranı; bir faaliyet dönemindeki kredili satışlar tutarının, ticari 

alacaklar tutarına veya ortalama ticari alacak miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanır (Akdoğan ve Tenker, 

2004: 628). Ancak analist işletmenin kredili satış tutarını belirleyemiyorsa, pay’ da net satışlar tutarına yer 

verilmek suretiyle oran hesaplanır. Bu oranda ticari alacaklar, işletmenin esas faaliyetinden doğan senetli ve 

senetsiz alacaklarını içermektedir. 

 

 
 

Alacakların yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Alacakların denir hızının artması, işletme sermayesinin 

alacaklara fazla bağlanmadığından işletmenin lehine yorumlanır. Alacak devir hızı arttıkça alacakların likidite 

değeri artar.  

Alacak devir hızı hesaplanırken aşağıdaki hususların göz ardı edilmemesi gerekir (Karaca, S.S. 2014: 164-165). 

Dönem başı, dönem sonu ticari alacaklarda büyük farklılıklar meydana gelmişse oranın paydasında ticari 

alacakların ortalamasına yer verilmelidir. Aksi halde cari yıl ticari alacakları alınabilir. 

İşletme faaliyetleri mevsimlik hareketlerin etkisi altında kalıyorsa bunun paydadaki ticari alacaklar üzerindeki 

etkisini giderecek şekilde ortalama hesaplanmalıdır. 

Gerek satışlar gerekse ticari alacaklar arasında sadece işletmenin ana ticari faaliyetinden kaynaklanan işlemlere 

yer verilmelidir. 

Ticari alacakların henüz vadesi dolmamış, değersiz veya şüpheli hale gelmemiş alacakları kapsaması 

sağlanmalıdır. 

 

Aktif Devir Hızı (X5): Aktif devir hızı net satışların net aktif toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu oran, 

işletmenin aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını gösterir. Aktif devir hızının yüksek olması, aktifin verimli 

bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Oran düşük ise aktifin tam kapasite ile kullanılmadığını ve aktifin 

verimliliğinin düşük olduğunu göstermektedir  (Akıncı ve Erdoğan, 1995: 270). 

Bu oran üzerinde enflasyon etkisi olabilir. Çünkü oranı oluşturan pay ve paydadaki hesap kalemleri 

enflasyondan farklı oranlarda etkilenir. Oranın büyük sanayi işletmelerinde 2 küçük sanayi işletmelerinde 2-4 

arasında olmasının uygun olacağı ileri sürülmektedir  (Çabuk ve Lazol, 2013: 220). 

 

 

 

Aktif Büyüme (X6): Dönemler itibariyle toplam aktiflerdeki değişiklikleri ölçmede kullanılan toplam aktifler 

büyüme oranı, bize şirketlerin toplam aktiflerindeki artış hızının diğer şirketlerle kıyas yapılmasına olanak 

verdiği gibi, şirketlerin gelecekteki varlıklarındaki büyüklükleri hakkında tahmin yapılabilmesine olanak sağlar. 

Dönemler itibariyle bulunacak artış (büyüme) hızları yardımıyla, gelecekte şirketlerin ulaşabileceği varlık (aktif) 

büyüklükleri istatistiksel yöntemlerle tahmin edilebilir. Böylece, şirketlerin aktif karlılıkları hakkında da 

öngörülerde bulunulursa, gelecek dönemlerde şirketlerin elde edebileceği net dönem karları tahmin edilebilir.. 

Aktif Büyüme, Toplam Aktif deki büyümenin hesaplanması için, cari dönem toplam aktif rakamından bir önceki 

toplam aktif değeri çıkartılır ve elde edilen rakam bir önceki toplam aktif rakamına oranlanır. 

 
   t: Cari Dönem 

t-1: Önceki Dönem 

 

Net Satışlarda Büyüme (X7):  Net satış tutarlarının dönemler itibariyle gösterdiği değişimi ölçmek için 

kullanılan bir orandır. Net satışlar büyüme oranı, bize şirketlerin satışlarındaki artış hızının diğer şirketlerle kıyas 

yapılmasına olanak verdiği gibi, şirketlerin gelecekteki pazar payı dağılımı hakkında tahmini öngörüler 

yapabilmemize imkân tanır. Net satışlardaki büyüme hızları yardımıyla, gelecekte şirketlerin elde edebileceği net 

satışlar istatistiksel yöntemlerle tahmin edilebilir. Böylece, şirketlerin gelecek dönemlerde elde edebileceği net 

dönem karları tahmin edilebilir. Diğer şirketlere kıyasla daha düşük büyüme oranına sahip bir şirketin yeterince 

iyi yönetilemediği yorumu yapılabilir. Ancak unutulmaması gereken önemli nokta satışlardaki büyümenin şirket 
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performansı hakkında, tek başına belirleyici olamayacağıdır. Maliyetlerdeki artış oranının da incelenmesi 

gerekir. 

 

 
 

t: Cari Dönem 

t-1: Önceki Dönem 

 

Firmaların finansal performanslarının analizinde birçok oran kullanılmaktadır. Bu çalışmada performans 

ölçütleri olarak yukarıda açıklanmış olan ve aşağıdaki biçimde tabloda özetlenmiş olan oranlar kullanılmıştır. 

 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Oranlar 

Y1 ROA Aktif karlılığı 

Y2 ROE Özkaynak karlılığı 

X1 Etkinlik Süresi Alacakların Tahsil Süresi + Stok Tutma Süresi 

X2 Nakit Döndürme Süresi Etkinlik Süresi – Ticari Borç Ödeme Süresi 

X3 Stok Devir Hızı Net Satışlar/Ortalama stoklar ve Satışların Maliyeti/Ortalama Stoklar 

X4 Alacak Devir Hızı Kredili Satışlar/ Ticari Alacaklar veya Net Satışlar/ Alacaklar 

X5 Aktif Devir Hızı Net Satışlar/Toplam Aktifler 

X6 Aktiflerdeki Büyüme (%) Δ Aktifler/ Aktifler 

X7 Net Satışlardaki Büyüme (%) Δ Satışlar/ Satışlar 

 
Araştırmanın verileri BİST’ te işlem gören tarım ve hayvancılık sektörüne ait şirketlerin 2010-2015 yıllarına ait 

çeyreklik verilerden oluşmaktadır. Veriler belirtilen sektörde faaliyetlerini yürüten 4 şirketin mali tablolarından 

elde edilmiştir.  

 

4. Araştırmada Geliştirilen Hipotezler ve Bulgular 

Hipotez 

H0=Y1 bağımlı değişkeni üzerinde belirlenen açıklayıcı değişkenlerin etkisi vardır. 

H1=Y1 bağımlı değişkeni üzerinde belirlenen açıklayıcı değişkenlerin etkisi yoktur. 

Hipotez 

H0=Y2 bağımlı değişkeni üzerinde belirlenen açıklayıcı değişkenlerin etkisi vardır. 

H1=Y2 bağımlı değişkeni üzerinde belirlenen açıklayıcı değişkenlerin etkisi yoktur. 

 

Tablo 3: Verilere ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 X5 LOGX6 X7 

 Mean  1.021023  0.974205  162.4107  78.45318  6.073068  9.578182  0.394773  2.801349  43.45886 

 Median  0.755000  1.275000  117.4400  29.23500  4.055000  9.870000  0.330000  3.446168  33.43500 

 Maximum  17.37000  28.10000  495.3600  439.6400  23.01000  32.12000  1.250000  5.242805  181.4700 

 Minimum -14.81000 -25.44000  4.860000 -216.1000  0.080000  1.070000  0.100000 -4.605170 -52.24000 

 Std. Dev.  5.160268  11.98555  129.6768  145.9063  6.043046  5.866835  0.226979  1.885598  41.63308 

 Skewness  0.652727 -0.001524  1.337495  0.972703  1.554248  1.235958  1.811768 -1.731763  0.935315 

 Kurtosis  7.242723  3.779227  3.667854  3.353788  4.293773  6.142427  6.869920  6.979994  4.314353 

 Jarque-Bera  72.25134  2.226416  27.87254  14.33583  41.56751  58.61247  103.0564  102.0666  19.16486 

 Probability  0.000000  0.328503  0.000001  0.000771  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000069 

 Sum  89.85000  85.73000  14292.14  6903.880  534.4300  842.8800  34.74000  246.5187  3824.380 

 Sum Sq. Dev.  2316.667  12497.84  1462999.  1852113.  3177.101  2994.518  4.482195  309.3266  150798.3 

 Observations  88  88  88  88  88  88  88  88  88 
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Çalışmada kullanılan bağımlı ve açıklayıcı değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’den görüldüğü 

gibidir. 

Çalışmanın geçerliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacı ile yapılan birim kök testlerine ait sonuçlar Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 4: Değişkenlere Ait Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Değişkenler 

Levin, Lin & Chu t Im, Pesaran and Shin W-stat 

Düzey 1.Fark Düzey 1.Fark 

Stat. Prob. Stat. Prob. Stat. Prob. Stat. Prob. 

Y1 -1.29368 
 

0.0979 * 
 

-1.80278 
 

0.0357 ** 
 

-0.94938 
 

0.1712 
 

-4.59373 
 

0.0000 *** 
 

Y2 -1.23409 
 

0.1086 0.1086 
 

-1.92164 
 

0.0273 ** 
 

-1.03541 
 

0.1502 
 

-4.38516 
 

0.0000 *** 
 

X1 1.07967 
 

0.8599 
 

-0.54027 
 

0.0945 * 
 

0.02114 
 

0.5084 
 

-2.66141 
 

0.0039 ** 
 

X2 0.41248 
 

0.6600 
 

-2.12598 
 

0.0168 ** 
 

-0.38215 
 

0.3512 
 

-4.12925 
 

0.0000 *** 
 

X3 1.46147 
 

0.9281 
 

-0.65202 
 

0.2572 
 

0.46377 
 

0.6786 
 

-2.40796 
 

0.0080 ** 
 

X4 1.71396 
 

0.9567 
 

-3.58092 
 

0.0002 *** 
 

0.16846 
 

0.5669 
 

-3.08929 
 

0.0010 *** 
 

X5 -4.10988 
 

0.0000 *** 
 

  
-5.00283 

 

0.0000 *** 
 

  

X6 -1.28528 
 

0.0993 
 

-4.44546 
 

0.0000 *** 
 

-1.12474 
 

0.1303 
 

-3.99702 
 

0.0000 *** 
 

X7 -2.30524 
 

0.0106 
 

-4.52831 
 

0.0000 *** 
 

-2.79892 
 

0.0026 
 

-4.69237 
 

0.0000 *** 
 

*** %1, **%5 ve *%10’a göre birim kök testleri 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin birim kök testi sonuçlarına göre kullanılan değişkenlerin hepsinin %1, %5 ve 

%10 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla modelin geliştirilmesinde ve modele ait sonuçların 

sağlanmasında bir sıkıntının olmadığı görülmektedir. 

Panel veri analizinin sabit, tesadüfi ya da havuzlanmış modellerden hangisinin panel regresyon için daha uygun 

olduğunu tespit etmek için Hausman testi uygulanmıştır. Havuzlandırılmış panelde şirketlerin hepsi aynı olduğu 

varsayıldığı için pratikte böyle durumun gerçekleşme olasılığının bulunmadığı için bu yöntem değerlendirme 

dışı tutulmuştur. Veriler arasında sabit mi yoksa tesadüfimi, etkinin olduğunu tespit etmek yapılan Hausman testi 

sonuçları aşağıda verilmiştir. Hipotezler şu şekilde geliştirilmiştir. 

 

H0= Sabit etki vardır (eğer Prob.<0,05 ise) 

H1= Tesadüfi etki vardır (eğer Prob.>0,05 ise) 

 

Tablo 5: Y1 Bağımlı Değişkenine Göre Hausman Testi Sonuçları 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 11.448540 (3,77) 0.0000 

Cross-section Chi-square 32.457359 3 0.0000 
     
     

 
Tablo 6: Y2 Bağımlı Değişkenine Göre Hausman Testi Sonuçları 

     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 15.188797 (3,77) 0.0000 

Cross-section Chi-square 40.906574 3 0.0000 
     
     

 

Hem Y1 hemde Y2 bağımlı değişkenine göre panel etkinin sabit mi yoksa tesadüfimi olduğunu saptamak 

yapılmış olan Hausman testine göre Prob. değerlerinin %5’den düşük çıkmış olması etkinin sabit olduğu 

göstermektedir. Bu durumda panel regresyon geliştirilirken sabit etki modeli dikkate alınarak geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu durum gözetilerek hem ROA’da hem de ROE’de sabit etkiye göre elde edilen sonuçlar ve 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin performansına dönük modeller şu şekilde 

kurulmuş ve analizler yapılmıştır.  

 

Y1=  β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X5+ β5X5+ β6 X6+β7 X7+µi          (3) (ROA) 
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Y2= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X5+ β5X5+ β6 X6+β7 X7+µi           (4) (ROE) 

 

 

Tablo 7: Aktif Karlılığı (ROA) ile Bağımsız Değişkenler Arasında Sabit Modeline Göre Regresyon 

Sonuçları 

Dependent Variable: Y1 
 
 

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.046612 0.008135 5.729867 0.0000 

X2 -0.015710 0.005202 -3.019773 0.0034 

X3 -0.382495 0.101756 -3.758934 0.0003 

X4 -0.366871 0.083709 -4.382686 0.0000 

X5 6.838281 2.766449 2.471863 0.0156 

X6 0.004990 0.009702 0.514298 0.6085 

X7 0.058049 0.009426 6.158458 0.0000 

C -4.903758 2.422422 -2.024320 0.0464 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.681233     Mean dependent var 1.021023 

Adjusted R-squared 0.639834     S.D. dependent var 5.160268 

S.E. of regression 3.096872     Akaike info criterion 5.215131 

Sum squared resid 738.4775     Schwarz criterion 5.524798 

Log likelihood -218.4658     Hannan-Quinn criter. 5.339888 

F-statistic 16.45556     Durbin-Watson stat 1.151946 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

     

Tablo 7’de panel veri analizindeki sabit etki modeline göre elde edilen sonuçlara bakıldığında R
2
’nin 0.681233 

çıktığı görülmektedir. Bunun anlamı modelde kullanılmış olan bağımsız değişkelerin, bağımlı değişken olan 

ROA’yı  %68 oranında açıkladıklarını göstermektedir. %32’lık kısım ise modelde kullanılmayan değişkenler 

tarafından açıklandığını göstermektedir. R
2
’nin çalışmalarda kabul edilen düzeyi değişik çalışmalarda farklılıklar 

göstermekle birlikte %60 ve üzeri kurulan model için uygun kabul edilmektedir.  

Tablo7’den de görüldüğü üzere modelde kullanılan bağımsız değişkenlerden olan X1, X2, X3, X4, X5 ve 

X7’değişkenlerinin performans göstergesi olan ROA üzerinde Prob. değerleri %5’den daha düşük çıktığı için 

anlamlı etkiye sahip oldukları görülmektedir. Çalışmada kullanılan X6 değişkenin ise  ROA üzerinde herhangi 

anlamlı etkiye sahip olmadığı görülmektedir. X1, X5 ve X7’nin ROA üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip 

olduğu ilgili tablodan görülürken (Coefficient X1=0.046612;  Coefficient X5=6.838281ve Coefficient 

X7=0.058049),  X2, X3 ve X4’ün ROA üzerinde negatif etkiye sahip olduğu (Coefficient  X2= -0.015710, 

Coefficient  X3= -0.382495, Coefficient  X4= -0.366871) görülmektedir. Özellikle aktif devir hızın, aktif 

karlılığı üzerinde etkisinin yüksek olduğu ilgili tablodan görülmektedir. 

Tablo 8: Özkaynak Karlılığı (ROE) ile Bağımsız Değişkenler Arasında Sabit Modeline Göre  Regresyon 

Sonuçları 

Dependent Variable: Y2 
 
 

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.171816 0.019125 8.984042 0.0000 

X2 -0.066364 0.012231 -5.426025 0.0000 

X3 -0.460260 0.239222 -1.923986 0.0581 

X4 -0.134918 0.196795 -0.685579 0.4950 

X5 22.65171 6.503733 3.482879 0.0008 

X6 -0.005761 0.022808 -0.252581 0.8013 

X7 0.124012 0.022160 5.596342 0.0000 

C -31.73560 5.694950 -5.572586 0.0000 
     
      Effects Specification   
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     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.673425     Mean dependent var 0.974205 

Adjusted R-squared 0.631013     S.D. dependent var 11.98555 

S.E. of regression 7.280535     Akaike info criterion 6.924754 

Sum squared resid 4081.477     Schwarz criterion 7.234422 

Log likelihood -293.6892     Hannan-Quinn criter. 7.049512 

F-statistic 15.87808     Durbin-Watson stat 0.908648 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

    
Tablo 8’de tarım sektöründe faaliyette bulunan ve BİST’te halka arz olmuş şirketlerin Özkaynak Karlılığı (ROE) 

ile ona etki edeceği düşünülen değişkeler arsındaki panel veri analizinin sabit etkili (Hausman testi sonucuna 

göre belirlenmiş olan) modeline göre sonuçları görülmektedir. Açıklayıcı değişkenlerden olan X1, X2, X3, X5 

ve X7’nin Prob. değerleri %5’den daha düşük oldukları için ROE üzerinde anlamlı etkiye sahip olduklarını 

göstermektedir. X2 ve X3 açıklayıcı değişkelerinin ROE üzerinde negatif yönlü etkilerinin olduğu ilgili tablodan 

görülürken, X1, X5 ve X7’nin ROE üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özellikle X5 

açıklayıcı değişkeni BİST’te halka arz olmuş bulunan tarım sektörünün Özkaynak karlılığı üzerinde yüksek 

oranda (Coefficient= 22.65171) Pozitif yönlü etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

BİST’te halka arz olmuş tarım ve hayvancılık sektörüne ait performans analizlerinin yapıldığı bu çalışmada, 

performans göstergeleri olarak ROA ve ROE kullanılmıştır. ROA üzerinde, etkinlik süresi (X1), nakit döndürme 

süresi (X2), stok devir hızı (X3), alacak devir hızı (X4), aktif devir hızı (X5) ve net satışlardaki büyümenin (X7) 

anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikle aktif devir hızındaki değişim ROA üzerinde daha fazla 

etkiye sahip olduğu yani bir birim aktif devir hızındaki değişim yaklaşık 7 birimlik RAO’yı değiştireceği tespit 

edilmiştir. ROE üzerinde ise X1, X2, X3, X5 ve X7 açıklayıcı değişkenlerin anlamlı etkiye sahip oldukları 

saptanmıştır. ROE üzerinde de özellikle aktif devir hızının çok fazla pozitif yönlü etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. 

Açıklayıcı değişkenlerin hem ROA  hem de ROE üzerinde ortaklaşa anlamlı etkiye sahip oldukları görülürken 

(her iki analizde de Prob(F-statistic) 0.000000), Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyetlerini 

yürüten işletmelerin performanslarını artırmalarının en önemli unsurlarından birinin aktiflerini etkin 

kullanmaktan geçtiğini söylemek gerekir. 
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ÖZET 

Çalışmada, Basel III’ün öngördüğü kurallar ve formüller çerçevesinde, Türk Bankacılık Sistemine ilişkin genel 

veriler ve bazı varsayımlar ışığında bir bilanço oluşturulmuş ve buradan likiditeye ilişkin öngörülen minimum 

oranlar sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, duyarlılık analizi ile bilanço yapısının bir bankanın likidite riskiyle 

ilgili kısa vadeli dayanıklılığını sağlamaya dönük olarak tasarlanan Likidite Karşılama Oranı üzerinde yaratacağı 

etkiler ortaya konmuştur. Model tüm girdi varsayımlarının değiştirilebilmesine imkân tanıdığından, her 

defasında yeni bir bilanço oluşturulabilme esnekliği bulunmaktadır. Böylelikle, farklı politika seçeneklerinin bir 

bankanın genel görünümünde yaratabileceği etkileri gözlemlemek mümkün olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Likidite Riski,  Likidite Riski Ölçüm Modeli, Finansal Tablo Modellemesi, Duyarlılık 

Analizi, Türk Bankacılık Sektörü 

 

MEASUREMENT AND MODELLING OF LIQUIDITY RISK UNDER THE BASEL III 

RULES 

 

ABSTRACT 

In compliance with Basel III rules this study aims to create a model capable of generating a balance sheet. In the 

light of several hypotheses and general data about Turkish Banking System the model generates a balance sheet 

and, hence Basel III liquidity ratios could be set their threshold values. Besides, with the sensitivity analysis 

possible impacts of balance sheet structure on the Liquidity Coverage Ratio which promotes the short-term 

resilience of the liquidity risk profiles of banks have been revealed. Since the model allows that all the input 

hypotheses can easily be changed, it has such flexible structure with instant generation of new balance sheet. 

Consequently, to simulate the impact of different management choices on the bank’s general position would be 

probable. 

Key Words: Liquidity Risk, Liquidity Risk Measurement Model, Financial Statement Modelling, Sensitivity 

Analysis, Turkish Banking Sector 

 

1.GİRİŞ 

Yaşanan son küresel finansal kriz (2007-2008 krizi) ve ortaya çıkan etkiler likidite riski ve yönetimini merkezi 

bir konuma getirmiştir. Bunun yanında, likidite riskinin yönetimi tek başına ayrı bir hedef olarak dikkate 

alınmamaktadır. Likiditenin gerek işletme, gerekse finansal önceliklerle birlikte dengelenmesi gerekmektedir.  

Genel olarak aktiflerin vadesi yükümlülüklere kıyasla daha uzundur. Kısa vadeli mevduatı uzun vadeli kredilere 

dönüştürme şeklinde bir vade dönüşümünü mümkün kılan bankaların bu temel fonksiyonu, onları doğal olarak 

likidite riskine maruz bıraktığından, etkin bir risk yönetiminin gelecekteki nakit akış gereksinimlerini hem 

istikrar hem de kriz dönemlerinde ortaya koyması gerekmektedir. Normal piyasa koşullarında dahi birçok farklı 

faaliyet alanına ilişkin bilgi toplama ihtiyacı ve gelişen olayların fonlama üzerinde yaratabileceği etkilerin 

değerlendirilmesi gibi hususlar, karşı taraf davranışları ve piyasa koşullarına dair varsayımların artık geçerliliğini 

                                                           
12
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yitirdiği kriz dönemlerinde daha da önemli hale gelmektedir. Gelişebilecek fonlama sıkıntılarına yönelik hızlı ve 

etkin bir çözüm risk yönetiminin önemli bir parçasını teşkil etmektedir (BCBS, 2008a:2). 

Basel I ve Basel II ile banka sermayesine yönelik küresel kurallar oluşturma girişimleri bir hayli ilerleme 

kaydetmiş durumdadır. Bu uzlaşılar, sermayeyi risk yönetiminin vazgeçilmez bir aracı olarak görmüştür. Ancak, 

21. yüzyılla beraber daha da gelişen ve karmaşıklaşan finans dünyasında sermaye her tür risk yönetiminin bir 

çözümü olamamıştır. Basel III gereksinimleri ise daha kaliteli sermaye, geliştirilmiş risk ağırlıkları, daha yüksek 

minimum sermaye oranları, kaldıraç ve likidite oranları gibi ana hususları kapsamaktadır. Basel III şemsiyesi 

altında likiditeye ilişkin yeni kurallar getirilmiş ve kısa ve uzun vadeli olmak üzere sırasıyla Likidite Karşılama 

Oranı (LKO) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO) olarak iki farklı likidite standardı ortaya konmuştur.  

Getirilen yeni düzenlemelerin kuşkusuz bankaların planlama sürecine etkileri olacaktır. Bankalar likiditeye 

ilişkin mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ışığında finansal tablolarını düzenlerken, oluşabilecek olumsuz 

etkileri de ortadan kaldırmaya gayret edeceklerdir.  

Bu çalışmada, Basel III likidite düzenlemeleri çerçevesinde bir finansal tablo (bilanço) modellemesi yapılmak 

suretiyle LKO ve NİFO için gerekli minimum değerlerin sağlanması ve bu sağlanırken hangi unsurların etkide 

bulunduğunun ortaya konmasına çalışılmıştır. Oluşturulan modelin en önemli kazanımı, tüm girdi 

varsayımlarının değiştirilmesine olanak tanıdığından, farklı stratejik kararlarının etkilerinin gözlenebilmesine 

imkân sağlamasıdır.  

2.KAVRAMSAL/KURAMSAL ÇERÇEVE 

Basel III’de yer alan sermaye gereksinimleri, kaldıraç oranı ve likidite riskine ilişkin hükümler, bankacılığın bu 

gelişmeler ışığında yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Getirilen yeni sınırlamalar planlama sürecine etki 

edeceğinden banka bilançosu üzerinde güçlü etkiler yaratacaktır. Likiditeye ilişkin güncel ve gelecekteki 

muhtemel düzenlemeler ışığında, bankalar bilançolarını tanzim ederken, nihai performansları üzerinde 

yaratacağı olumsuz etkileri de bertaraf etmeye çalışacaktır.  

Oluşturulan parametrik modelle, hem Basel III kuralları, hem de bazı stratejik kararlar çerçevesinde, ana bilanço 

kalemlerinin oluşturulmasına çalışılacaktır. Model tüm girdi varsayımlarının değiştirilebilmesine imkân 

tanıdığından, her defasında yeni bir bilanço oluşturulabilme esnekliği bulunmaktadır. Böylelikle, farklı politika 

seçeneklerinin bankanın genel görünümünde yaratacağı etkileri gözlemlemek mümkün olmaktadır. Bölüm 

sonunda, duyarlılık analizi ile bilanço yapısının LKO üzerinde yaratacağı etkiler de ortaya konmuştur. 

Yukarıda açıklanan türde bir model çalışması Geretto (2014) tarafından İtalyan bankacılık sisteminde küçük 

ölçekli bankalar dikkate alınarak yapılmıştır. Geretto (2014) çalışmasında, Basel III’ün likidite düzenlemeleri 

ışığında, bir bilanço ve gelir tablosu simülasyonunu gerçekleştirmiştir. Basel III çerçevesinde bir diğer 

modelleme çalışması, Dardac ve Grigore (2011) tarafından piyasa riski üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bankacılık 

hesaplarında yer alan kredi ve faiz oranı risklerini bütünleştiren bir ekonomik sermaye modelinde, Alessandri ve 

Drehmann (2010), bilanço yapısına bağlı olarak her iki risk türünün etkileşimini simüle etmiştir. Hong vd. 

(2014) Basel III likidite risk ölçümlerinin etkisinin değerlendirildiği çalışmasında, ABD bankacılık sistemi için 

Basel III likidite rasyoları (LKO ve NİFO) ile sistemik likidite riskinin banka batışları üzerindeki etkisini 

incelemiştir. King (2010) Basel III reformlarının bankalar üzerindeki potansiyel etkilerini incelediği 

çalışmasında, daha yüksek sermaye ve NİFO’ya uyumun gerektirdiği kredi maliyetlerini hesaplamıştır. Modelde 

bir optimizasyon çalışmasından çok muhasebe temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. De Nicoló vd. (2012) ise 

dinamik bir programlama (Bellman yaklaşımı
13

) kullanarak, nispeten basit bir bilanço modeli ile bir bankanın 

Basel III düzenlemelerine optimal uyum kabiliyetini tahmin etmeye çalışmıştır. Schmaltz vd. (2014) ise De 

Nicoló vd. (2012) çalışmasının benzerini LKO ve kaldıraç oranının da dâhil edildiği bir model ile ortaya 

koymuştur.  

Banka likiditesine ilişkin duyarlılık analizi bağlamında van den End (2008) bankaların likidite riskinin bir makro 

model ile stres testinde, piyasa ve fonlama likidite riski
14

 için şokların birincil ve farklı bankaların farklı 

davranışları ve bankaların tekil itibar riski neticesinde ortaya çıkan ikincil etkilerini ele almıştır. Bu çalışmada, 

duyarlılık analizi değişen piyasa koşulları ve bankaların davranışsal reaksiyonlarına dönük yapılmıştır. İnanoğlu 

ve Jacobs (2009) tarafından “toplulaştırılmış risk ve duyarlılık analizi” başlığı altında, piyasa, kredi ve 

operasyonel risk gibi temel risk kategorilerinin farklı özelliklerinden dolayı farklı modelleme yaklaşımlarına tabi 

                                                           
13

 Büyük parçaların daha küçük boyutlara indirgenmesi optimizasyon stratejisini uygulayan yöntemdir. 
14

 Piyasa likiditesi “bir varlığın kısa sürede, düşük maliyetle ve fiyatında hemen hiçbir değişiklik olmadan alınıp 

satılabilmesi”, fonlama likiditesi “piyasa oyuncularının kısa sürede fonlama (sermaye ya da nakit) yapabilme kabiliyeti” 

olarak tanımlanmaktadır. 
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olduğu belirtilmiştir
15

. Yazarlara göre, piyasa ve kredi riski ile operasyonel risk alanlarında oldukça geniş 

literatür bulunmakta iken, likidite ve aktif/pasif uyumsuzluğu gibi alanlarda literatür fazla genişlememiştir. 

Yapılan çalışmada, bir kuruluşun karşılaşabileceği toplam riski etkileyen bir dizi risk faktörü bir araya getirilmiş 

ve bu risk tahminlerinin duyarlılığı ölçülmeye çalışılmıştır. Jobst (2014), Sistemik Risk-Uyumlu Likidite 

modelinde opsiyon fiyatlamasını piyasa bilgileri ve bilanço verileri ile birleştirerek, birden çok kuruluşun aynı 

anda likidite sıkıntısı yaşama sıklık ve şiddetinin olasılıksal bir ölçümünü yapmıştır. Model kendi içinde sahip 

olunan varlıkların değeri ve fonlama kaynaklarına ilişkin bir stres testi barındırabildiğinden, duyarlılık analizine 

de elverişlidir. Barnhill ve Schumacheer (2011), bankacılık sistemi için likidite riski ve ilişkili (correlated) 

sistemik iflaslar arasındaki ilişkiyi modellemiştir. ABD bankacılık sisteminden temsili 10 banka seçilmiş ve 

bilançolara birçok risk faktörüne dayalı bir simülasyon uygulanarak, birbiri ile ilişkili piyasa ve kredi riski analiz 

edilmiş ve birden çok bankanın iflas etmesi veya mevduat kaçışları yaşama olasılığı tahmin edilmiştir. Borç 

ödeyebilirlik ve sistemik likidite şoklarını kapsayan stres testleri ayrıca Aikman vd., 2009, Wong ve Hui, 2009 

ve van den End ve Tabbae, 2009 tarafından da denetim ve gözetim amaçlı olarak incelenmiştir. Severo ise 

(2012) varlık sınıfları arasındaki arbitraj ilişkisinin ihlaline dayanan veriler ışığında sistemik likidite risk endeksi 

oluşturmuştur. Sonrasında 53 adet küresel banka için hisse senedi getirilerinin bu likidite risk faktöründen 

etkilenip etkilenmediği test edilmiştir. Çalışmada, banka hacmi açısından getirilerin endekse olan duyarlılığı da 

test edilmiştir. Ancak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 Bu çalışmaya temel olan model çalışmasının benzeri, Geretto (2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 

ise Geretto’nun çalışmasını, kritik önemdeki mevduat türlerinin kapsamı genişletilerek ve model duyarlılık 

analizi ile detaylandırılarak, daha da geliştirmiştir. Ayrıca, gerek modelin kendisi, gerekse duyarlılık analizi ile 

likiditeye ilişkin yeni düzenlemelerin bankaların planlama sürecine olabilecek muhtemel etkileri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Böylece, Türkiye’de literatürde likidite riski ve yönetimine dair oldukça az olan çalışmalara yeni bir 

pencere açılmak suretiyle, sadece bu alandaki akademik çalışmalara öncü ve yol gösterici olmak değil, aynı 

zamanda uygulayıcılara da ilham kaynağı olma arzusu taşınmıştır. 

3.YÖNTEM 

Modelde hipotetik bazı varsayımlar ve Türk Bankacılık Sektörüne ilişkin rakamlar kullanılmak suretiyle ana 

bilanço kalemlerinin oluşturulmasına çalışılmıştır. Modelin en temel varsayımı şudur: Basel III oranları 

öngörülen minimum seviyelerde olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, ana sermayeye ilişkin Tier 1 oranı en az 

olması gereken seviyede (%6) bulunmalıdır. Modelde, stratejik kararlarla likiditeye ilişkin düzenlemelere uyum 

sağlanmaya çalışılmıştır.   

Modelin anlaşılmasını kolaylaştırması ve durulaştırması açısından standart yaklaşım
16

 kullanılmıştır. Bu durum, 

modelin içsel derecelendirmeye dayalı gelişmiş risk ölçümleri için kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Başlangıç noktası olarak, kaldıraç oranı ve Tier 1 olarak adlandırılan ana sermaye değerleri alınmaktadır. 

Kaldıraç oranı; belirli dönüşüm oranlarıyla dikkate alınmış bilanço dışı kalemler ve aktif toplamı ile ana sermaye 

arasında risk temelli olmayan bir asgari oranın tesis edilmesidir. Öngörülen oran %3’tür
17

. Ana Sermaye (Tier 

1); ana sermayenin risk ağırlıklı varlıklara oranı olarak (minimum %6) ifade edilmektedir. Basel II ve Basel III 

uzlaşılarında sermaye (capital); ana (tier1) ve katkı sermaye (tier 2) toplamından oluşur. 

 
 (1) 

Basel uzlaşılarına göre, bankalarca üstlenilen risklerin en az %6’sı ana sermaye tarafından karşılanmalı ve 

toplam sermaye, risk ağırlıklı varlıkların en az %8’i kadar olmalıdır.  

 

 

(2) 

CAR: Sermaye yeterliliği oranını, K: Kredi riskine esas tutarı, M: Piyasa riskine esas tutarı, L: Operasyonel riske 

esas tutarı ifade etmektedir. Bu risklerin toplamı risk ağırlıklı varlıkları (RAV) oluşturmaktadır.  

 
 

(3) 

Formül (2)’yi tekrar yazacak olursak, sermaye yeterlilik oranını aşağıdaki gibi sermaye ve RAV cinsinden 

yazabiliriz. 

 

 

(4) 
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 Basel I’de yapılan piyasa riskine ilişkin değişiklikler, Basel II altında kredi riski için gelişmiş içsel derecelendirme 

modelleri (IRB) ve operasyonel riskler için gelişmiş ölçüm yaklaşımları (AMA) (BCBS 1988, 1996, 2004) risklerin uyumlu 

bir şekilde hesaplanmasına katkıda bulunmuştur.  
16 Risk ağırlıklandırmasının belli varlık sınıflarına göre kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara ve Basel metninde 

belirlenen oranlara göre yapılmasıdır.  
17 Modeli anlaşılır kılmak açısından bilanço dışı kalemler dâhil edilmemiştir. 
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Eğer RAV’ı bilanço içi varlık toplamına, sermayeyi de ana sermayeye eşitleyip, Basel III’e göre tier1 sermaye 

için alt limiti de hesaba katarsak aşağıdaki denklemi elde ederiz.  

 

 

(5) 

Basel III kaldıraç düzenlemesi, kaldıraç oranı (Leverage Ratio-LR) için %3 alt sınır getirmiştir.   

 

 

(6) 

EM (Exposure Measure): bilanço büyüklüğü, CM (Capital Measure) ana sermaye anlamına gelmektedir. 

Kaldıraç oranı, ana sermayenin yaklaşık 33 katı kadar bir bilanço büyüklüğüne izin verilmesi sebebiyle, bir 

başka şekilde de ifade edilebilir. Bu çerçevede, denklem (5) ve (6)’dan yola çıkarak risk ağırlıklı varlıklar ile 

bilanço büyüklüğü arasında aşağıdaki bağlantıyı bulabiliriz.  

 

 

(7) 

Dolayısıyla, LR’i %3 ve CAR1 %6 olarak alırsak,  olarak elde edilir. Başka bir deyişle, risk 

ağırlıklı varlıklar bilanço içi varlık büyüklüğünün    katı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana sermayeye, örneğin 

100 gibi belli bir değer verdiğimizde, toplam aktif değerini (EM) hesaplayabiliriz.  

 

 = 100 ise,  ’den,  

 

 değerine ulaşılır.                           (8) 

 

Buradan, ’den,  

 

 olarak elde edilir.                               (9) 

       

Yükümlülüklerin toplamı ise, toplam aktiften ana sermaye kaleminin çıkarılması yoluyla bulunacaktır.  

 

3.1 Risk Ağırlıklı Varlıklar 

Bilanço aktifinin dağılımının ortaya çıkarılması için RAV’ın dağılımına dair bir varsayım gereklidir. RAV’ı 

bankaların üstlendiği riskler üzerinden dağıtırsak, tüm risklerin paylarının toplamı 1’e eşit olacaktır.  

 
 

(10) 

 

Türk bankacılık sistemine ilişkin Aralık 2014
18

 rakamları dikkate alındığında toplam risk ağırlıklı varlıklar 

içinde kredi riskine esas oran %90, operasyonel riske esas oran %7.5, piyasa riskine esas oran %2.5 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Şekil 1: Risk Ağırlıklı Varlıklar Dağılımı   Tablo 1: Risk Ağırlıklı Varlıklar Tutarları 

 

 

 

                                                           
18

 BDDK, Türk bankacılık sektörü interaktif aylık bülteni-http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/# (21.06.2015) 
19 6 Eylül 2014 tarih  ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine Ilişkin Yönetmelik’te “operasyonel risk yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden 

ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı” olarak tanımlanmıştır. 

RAV Kredi Riski 

Toplam RAV x Kredi 

riskine esas oran 1667 x 

%90 = 1500 

RAV Operasyonel 

Risk 

Toplam RAV x Operasyonel 

riske esas oran 1667 x %7,5= 

125* 

RAV Piyasa Riski 

Toplam RAV x Piyasa riskine 

esas oran  

1667 x %2,5 = 42 

* Model çalışmasında operasyonel risk19 unsuru dışarıda 

bırakılmıştır. 
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3.2. Krediler 

RAV’ın hangi kısmının kredi riski ile ilişkili olduğunun bilinmesi kredilerin nominal değerlerinin hesaplanması 

için gerekli olmaktadır.  Bunun için, kredilerin özellikleri hakkında bazı varsayımların yapılması gereklidir.  

Kredilerin Dağılımı 

KNT- İkamet Amaçlı Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Perakende Kredileri: %25 

PER- Perakende krediler (%20'si %0 risk ağırlıklı menkul kıymetlerce güvenceli): %55 

INT- İnterbank kredileri: %10 

COR- Ticari Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılmış Ticari Krediler: %5 

DCOR- Diğer Ticari Krediler: %5 

 

Tahsili gecikmiş alacak (TGA) tutarlarının hesaplanması için oranlama yöntemi kullanılacaktır. Diğer bir 

ifadeyle, her bir kredi türünün toplam krediler içerisindeki payı oranında kredisinin takibe alındığı kabul 

edilmektedir. Bu süreç içerisinde interbank kredileri dikkate alınmayacaktır. Çünkü interbank kredilerinin takibe 

düşmeyeceği, aksi takdirde bankanın iflas edeceği gerçeği düşünülmüştür. Türk bankacılık sisteminde, kredilerin 

takibe dönüşüm oranı (TDO) %3 civarındadır. Söz konusu oran kullanılarak TGA 126 olarak hesaplanmıştır
20

. 

Kredilerin risk ağırlıklı olmayan (nominal) değerlerini bulmak için her bir kategorideki iskonto edilmiş 

(indirgenmiş) krediler, ilgili risk ağırlığı faktörü
21

 ile bölünmüştür. Bu durumda, kredilerin bilanço değeri 2805 

olarak bulunmuştur.  TGA değeri hariç tutulduğunda kredi net tutarı 2721 olarak hesaplanmıştır (Toplam 

krediler – Tahsili gecikmiş alacaklar = 2805 – 84 = 2721).  

Tablo 2: Kredilerin Nominal Değerlerine Ulaşma 

Kategor

i 

RAV Ağırlığı  Yeni 

Ağırlık 

% (a) 

TGA 

(126*a) 

Net 

RAV 

(b) 

Risk 

Ağırlığı 

% (c) 

Net 

Değer 

d=(b/c) 

Brüt 

Değer 

d+(84*a) 

KNT RAV Kredi Riski x KNT = 1500 x %25 = 375 
28 35 

375-

35=340 

35 970 994 

PER RAV Kredi Riski x PER = 1500 x % 55 = 825 
61 77 

825-

77=748 

75* 1246 1298 

INT RAV Kredi Riski x INT = 1500 x %10 = 150 0 0 0 50 300 300 

COR RAV Kredi Riski x COR = 1500 x %5 = 75 5,5 7 75-7=68 50 136 141 

DCOR RAV Kredi Riski x DCOR = 1500 x %5 = 75 5,5 7 75-7=68 100 68 73 

TGA   126  150 84  

*Yöntem gereği perakende kredilerin %20’si %0 risk ağırlığına tabi olacaktır. Geriye kalan %80’i %75 risk ağırlığına girecektir. Bu 

durumda ortalama risk ağırlığı %60 olacaktır. 

 

3.3. Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Kalemler 

Bilanço aktifinin oluşumunun tamamlanması için, maddi duran varlık ve iştirak yatırımları gibi kalemler 

hakkında bir varsayım yapılması gerekmektedir. Bu varsayım söz konusu kalemlerin özkaynaklara (sermaye) bir 

oranı şeklinde yapılacaktır ve Türk Bankacılık Sistemi verileri kullanılacaktır. Bu belirleme öncesinde özkaynak 

tutarının hesaplanması gereklidir. Hedef özkaynak oranının %8
22

 olduğu gerçeğiyle özkaynak tutarı aşağıdaki 

şekilde hesaplanacaktır. Bu hesaplamada ana sermayenin (Tier 1) 100 olarak kabul edilen başlangıç değeri esas 

alınacaktır. 

 

 

 

(11) 

Türk Bankacılık Sisteminin 2014 yılsonu verileri çerçevesinde, net maddi duran varlık ve diğer kalemlerin 

özkaynaklara oranı yaklaşık %55 olarak hesaplanmıştır.
23

 

                                                           
20 The Excel What-If Analysis kullanılarak hesaplanmıştır. 
21

http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/mevzuat/bankacilik_kanununa_iliskin_duzenlemeler/12795bankalarin_sermaye_y

eterliliginin_olculmesine_ve_degerlendirilmesine_iliskin_yonetmelik_ek_1.pdf (21.06.2015) 
22

 Özkaynaklar ve ana sermaye (Tier 1) arasındaki fark sermaye benzeri kredi (subordinated dept) olarak kabul edilmiştir. 
23 Net maddi duran varlık ve diğer kalemleri oluşturan unsurlar şöyledir: Faiz (Kâr Payı) ve Gelir Tah. Reeskontları, Finansal 

Kiralama Alacakları (Net), İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Net), Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net), Sabit 

Kıymetler (Net) ve Diğer Aktifler. 
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Net Maddi Duran Varlık ve Diğer Kalemler = Özkaynaklar x %55 = 133 x %55 = 73                                        

(12)             

 

3.4. Yükümlülükler 

Bankanın faiz içeren yükümlülüklerinin (interest bearing liabilities) hesaplanması için kredilerin mevduata oranı 

gibi bir oran kullanılabilecektir. Burada mevduat olarak ifade edilen, bankanın faiz ödeme yükümlülüğü altına 

girdiği her türlü kalemi kapsayan geniş bir tanımlamadır.  Yine Türk Bankacılık Sisteminin 2014 yılsonu verileri 

ışında bu oran %93 olarak hesaplanmıştır.  

   

 

 

(13) 

Modelde bankanın faiz ödemesi gereken yükümlülükleri, interbank tutarını da içermektedir. Varsayım gereği, 

pasifte yer alan interbank işlemleri tutarı aktifteki interbank kredisi tutarı (300) ile eşittir.  

Faiz ödemesi içermeyen yükümlülüklerin hesaplanması ise bu durumda şöyle olacaktır: 

Toplam yükümlülükler = Toplam Pasif – Özkaynaklar    (3333 – 133 = 3200) 

Toplam yükümlülükler – Mevduat = 3200 – 3016 = 184  

Faiz ödemesi içermeyen yükümlülükler = 184                        (14) 

3.5. Net İstikrarlı Fonlama Oranı  

Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO), bankaların bilanço içi ve dışı faaliyetlerine dönük istikrarlı bir fonlama 

yapısının sürdürülmesini gerekli kılmakta ve böylelikle daha büyük sistemik risklerin ortaya çıkmasının 

engellenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu oran “mevcut istikrarlı fonlama tutarının” (MİF) “ihtiyaç duyulan 

istikrarlı fonlama tutarına” (GFT) bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.  Likidite karşılama oranına benzer şekilde 

net istikrarlı fonlama oranının da en az  %100 olması gerekmektedir. “MİF”  birinci ve ikinci kuşak sermaye de 

dâhil olmak üzere bankanın pasifinde yer alan kalemlerin vade ve kalitelerine göre belirlenirken; “GTF” ise 

bankaların aktifinde yer alan kalemlerin vadelerine ve kalitelerine göre değişen oranlarda dikkate alınması 

suretiyle hesaplanacaktır. Belirtildiği üzere, modelin en temel varsayımı Basel III likidite oranlarının öngörülen 

minimum seviyelerde olmasıdır. Modelin işleyişi gereği NİFO 1 (%100) olacak şekilde kurgulanmıştır.  

NİFO’nun pay değerinde yer alan kalemler açısından; (133) olan özkaynak değeri %100 risk faktörü ile 

ağırlıklandırılmaktadır. Ayrıca, faiz ödemesi içeren yükümlülükler (3016), değeri (300) olan interbank kalemini 

de içermektedir. Geriye kalan tutarın (2716) %80’i kısa vadeli  %20’si uzun vadeli
24

 olarak varsayılmıştır.  Kısa 

vadeli mevduatın (kaynakların) ise %35’inin ticari (kurumsal) mevduat olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul 

Türkiye reel bankacılık verileri ile uyumludur. Uzun vadeli mevduat için Mevcut İstikrarlı Fonlama Faktörü 

(Available Stable Funding Factor-ASF) %100, kısa vadeli mevduatın ticari mevduat için olanı %50, diğerleri 

için %90’dır
25

.
 

Modelde menkul kıymetler ve krediler, NİFO’nun paydasının iki farklı parçasını teşkil 

etmektedir. Gereken İstikrarlı Fonlama Faktörünü (Required Stable Funding Factor- RSF) belirlemek için, 

kredilerin özelliklerine daha ayrıntılı bakmak gerekecektir: 

İkamet Amaçlı Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Perakende Kredilerinin-KNT (970) kredi riskine 

ilişkin düzenlemelerde %35 risk ağırlığına tabi olduğu dikkate alındığında, NİFO’nin payda hesaplamalarında 

RSF faktörü
26

 %65 olacaktır. Perakende kredilerin-PER (%20'si %0 risk ağırlıklı menkul kıymetlerce güvenceli) 

net tutarı (1246) olarak hesaplanmıştı. Bu kredilerin vadesinin 1 yıldan uzun olduğu varsayıldığında RSF faktörü 

%85 olacaktır. İnterbank kredisi-INT için (300) RSF %100’dür. Ticari Gayrimenkul İpoteği ile 

Teminatlandırılmış Ticari Kredilerin-COR (136) vadesinin 1 yıldan uzun olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle RSF 

%85 olarak belirlenmiştir. Diğer ticari kredilerin-DCOR (68) vadesinin 1 yıldan daha fazla olduğu 

varsayılmıştır. Bu kredi türünün de RSF ağırlığı %85’dir. Son olarak, Tahsili Geciken Alacak-TGA tutarı olan 

(84) %100 RSF ağırlığına sahip olacaktır. Hesaplamalar Tablo:4’de gösterilmektedir.  

Menkul kıymet portföyünün tutarını belirlemek için ise, nakit kalemine ilişkin bir belirleme yapmak 

gerekmektedir. Çünkü, bilanço için nakit kalemi belirlendikten sonra geriye kalan tutarın tamamı menkul kıymet 

portföyü kabul edilecektir. Bankalar için geçerli bilanço yapısı dikkate alındığında, bu tip bir sınıflama makul 

                                                           
24Türk bankacılık sisteminin kaynaklarının yaklaşık %80’i 1 yıldan daha kısa vadeye sahiptir (TBB/İstatistiki 

Raporlar/Üç Aylık Bankacılık Sektörü Bilgileri/Eylül 2012). Mart 2015 itibariyle vadesi 1 yıldan uzun olan mevduatın 

oranı ise %4’tür.  
25 ASF için http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf sy. 9 (21.06.2015) 
26 RSF faktörü düzenlemeleri http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf sy. 13 (21.06.2015) 
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gözükmektedir. Nakit tutarı, Türk Bankacılık Sistemi içinde nakit kaleminin toplam aktif içindeki ağırlığı ile 

belirlenecektir. 2014 yılsonu verilerine bakıldığında bu oran yaklaşık %1 olarak belirlenmiştir. Bu türden 

oranlamalar veya varsayımlar modelin tutarlılığını bozmaksızın duruma göre rahatlıkla değiştirilebilecektir.  

Nakit = Toplam Aktif x %1 = 3333 x %1 = 33                  (15) 

 

Tablo 3: NİFO’ya ilişkin Hesaplama  

 Faiz ödemeli yükümlülükler 2716     

 Uzun vadeli mevduat 20%      

 Kısa vadeli mevduat 80%      

 
  

    

 1 Uzun vadeli mevduat 
 

543     

2 Kısa vadeli mevduat 
 

2173     

2.1 Kısa vadeli mevduat (ticari) %35 760 Kredi Türü Krediler net RSF Değer 

2.2 Kısa vadeli mevduat (ticari olmayan) %65 1412 KNT 970 65% 631 

   
ASF 

 
PER 1246 85% 1059 

3 Uzun vadeli mevduat katkısı  %100 543 INT 300 100% 300 

4 Kısa vadeli ticari mevduat katkısı  %50 381 COR 136 85% 116 

5 Kısa vadeli ticari olmayan mevduat  

katkısı  
%90 1271 DCOR 68 85% 58 

6 Sermaye (özkaynak)  133 DE 84 100% 84 

7 MİF Toplam (3+4+5+6)  
2328 

 GFT 

(Krediler) 
 Toplam 2248 

 

Hesaplamalar NİFO’nun pay değerinin (MİF) 2328 olduğunu ortaya koymuştur. Modelde başlangıçta ortaya 

konan düzenleyici gereksinimlerin minimum değerlerinin sağlanması hedefi doğrultusunda, NİFO’nun her 

zaman 1 olması gerekmektedir. Bu çerçevede, menkul kıymet portföyünün ağırlıklandırılmış değeri şöyle 

olacaktır: 

 

(GFT menkul değerler) = (NİFO pay değeri, MİF) – (GFT Krediler) = 2328 – 2248 = 80   (16) 

               

Bu aşamada, menkul kıymet portföyünün bilançoda yer alan nominal değerinin hesaplanması gerekmektedir.  

Menkul Kıymetler = Toplam Aktif – (Krediler + Net Maddi Duran Varlık ve Diğer Kalemler + Nakit değerler) 

Menkul Kıymetler = 3333 – (2805 + 73 + 33) = 422           (17) 

 

Yukarıdaki hesaplamalardan ortalama RSF yüzdesi bulunabilecektir.  

 Ortalama RSF = Menkul Kıymet Portföyünün Ağırlıklandırılmış Değeri  

     Toplam Menkul Kıymetler 

 

 

(18) 

Bundan sonra, ortalama RSF değeri %18.95 olan bir portföyün oluşturulması gerekmektedir. . Bu çerçevede, 

nominal değeri 422 olacak bir portföyde, 6 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin 

Bölümünün 11 ve 13 üncü maddelerinde yer alan genel ve spesifik risk ağırlıklandırması neticesinde piyasa riski 

için RAV değeri olan 42 rakamına ulaşılması gerekmektedir. 22.06.2015 tarihli piyasa verileri doğrultusunda 

menkul kıymet portföyü aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Genel ve spesifik risk ağırlıklandırmasından sonra 

elde edilecek RAV değeri (42), 3,36 tutarında bir sermaye gereksinimine karşılık gelmektedir (42 x %8).  
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Tablo 4: RAV Piyasa Riski Uyumlu Menkul Kıymet Portföyü 

Menkul Kıymet Türü Miktar 
Genel 

Risk (%) 

Spesifik 

Risk (%) 

Toplam 

Risk (%) 

Risk 

Değerleri 
RAV 

Hazine Kâğıdı vade dilimi 

> 1 ay ≤ 3 ay 
390 0.20 0 0.20 0.74 9.25 

Özel sektör bonosu vade 

dilimi > 1 ay ≤ 3 ay 
32 0.20 8 8.2 2.62 32.75 

 422    3.36 42 

 

Tablo 5: Menkul Kıymetler Portföyü  

Menkul Kıymet Türü Miktar RSF (%) Ağırlıklı Değer 

Hazine Kâğıdı vade dilimi > 1 ay ≤ 3 ay 390 5 19.5 

Özel sektör bonosu vade dilimi > 1 ay ≤ 3 ay 32 85 27.2 

 422  46.7 

 

NİFO’nun payda değeri menkul kıymetlerin de ağırlıklandırılması neticesinde = 2248 + 46.7 = yaklaşık 2295 

olmaktadır. Bu durumda, nihai NİFO oranı menkul kıymetlerin de ağırlıklandırılması sonucunda;  

NİFO = 2328/2295 = 1.01 ile hedeflenen seviyeye gelmiş olacaktır.    (19) 

Yukarıda yer alan hesaplamalar sonucunda Bilanço şöyle oluşacaktır. 

 

Tablo 6: Bilanço 

Aktif Pasif 

Faiz getirili olmayan aktifler (nakit + TGA) = 33+84=117 Mevduat = 3016 

Faiz getirili aktifler (krediler+m.kıy.) =2721+422=3143 Faiz içermeyen yükümlülükler = 184 

Net Maddi Duran Varlık ve Diğer Kalemler = 73 
Özkaynaklar = 133 

(Ana sermaye) = 100 

Toplam                                                                3333                                                         3333 

 

3.6. Likidite Karşılama Oranı 

Daha sağlam bir bankacılık sektörünün oluşturulması amacıyla küresel sermaye ve likidite düzenlemelerinin 

güçlendirilmesine yönelik reformların ana unsurlarından birisi olan LKO, bir bankanın likidite riski ile ilgili kısa 

vadeli dayanıklılığını sağlamaya dönük olarak tasarlanmıştır. LKO, yüksek kaliteli likit varlık stokunun, net 

nakit çıkışlarına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Burada dikkate alınan zaman dilimi 30 günlük süredir. 

Standart oranın %100’den az olmaması gerekmektedir. LKO’nun hesaplanmasında kullanılacak olan -pay-’da 

yer alan yüksek kaliteli likit varlıklar (YKLV), nakit ve benzeri likit kalemler ile likiditesi yüksek menkul 

kıymetlerden oluşmaktadır. İlgili menkul kıymetler türüne ve derecesine göre belli bir dikkate alınma oranı ile 

ağırlıklandırılmaktadır. LKO’nun hesaplanmasında kullanılan net nakit çıkışı (payda), toplam nakit çıkışlarının 

toplam nakit girişlerini aşan kısmıdır. LKO Yönetmeliğine göre
27

, LKO hesaplamasında, toplam nakit 

girişlerinin toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamaktadır. 

Hesaplamalar için ilk olarak, LKO’nun payda değerine ihtiyaç vardır. Formül (13)’deki faiz maliyetli pasiflerin 

(3016) bir kısmı interbank borcuna (300) karşılık gelmektedir. Geri kalan tutarın %80’i kısa vadeli (2173) ve 

%20’si uzun vadeli (543) olarak kabul edilmiştir. Kısa vadeli mevduatın ise %35’i ticari mevduattan (760) 

oluşmaktadır. Nakit çıkışlarını hesaplayabilmek için, her birinin ilgili çıkış oranları (run-off factor) ile çarpılması 

gerekmektedir.  

Modelde nakit girişlerinin nakit çıkışlarından daha fazla olduğu varsayımı yapıldığından, nakit girişleri %75 

limit ile sınırlanmıştır. Net nakit çıkışı ise; 

[658 – (658*0,75)] = 165 olarak hesaplanmıştır.   (20) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” 
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Tablo 7: LKO Hesaplaması 

 Oran Tutar Çıkış 

oranı 

Toplam 

Çıkış 

YKLV Tutar DAO28 Tutar 

Uzun vadeli mevduat 
 

543 %5 27     

Kısa vadeli mevduat 
 

2173       

Kısa vadeli mevduat 

(ticari) 
35% 760 %25 190 Nakit 33 %100 33 

Kısa vadeli mevduat 

(ticari olmayan) 
65% 1412 %10 141 

Hazine 

bonosu 
390 %100 390 

İnterbank 

 
300 %100 300 

Özel sektör 

bonosu 
32 %50 16 

Toplam    658   Toplam 439 

 

LKO’nun pay değerleri yüksek kaliteli likit varlık stokundan oluşmak zorundadır. Modelin mevcut bilanço 

yapısı çerçevesinde, yüksek kaliteli likit varlık olarak nakit ve menkul kıymetler kapsama dahil edilmiştir. 

 
 

4. BULGULAR 

4.1. Duyarlılık Analizi 

Duyarlılık analizi, bir modelin çıktılarında ortaya çıkan belirsizliklerin (değişikliklerin) modelin girdilerindeki 

farklı belirsizlik kaynaklarına nasıl bağlanabileceğinin (dağıtılabileceğinin) incelenmesi sürecidir (Saltelli vd., 

2004: 27). Bu çalışmada simülasyon Excel üzerinde Monte Carlo metoduyla 1000 adet düzenli olarak üretilen 

(uniform) rastgele sayılar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Belirtildiği üzere, modelin en temel varsayımı Basel III 

likidite oranlarının öngörülen minimum seviyelerde olmasıdır. Modelin işleyişi gereği NİFO 1 (%100) olacak 

şekilde kurgulanmıştır. Çalışmada duyarlılık LKO’nun muhtemel değerleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Modele ilişkin duyarlılık çalışması beş farklı kategoride gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, RAV dağılımına 

ilişkindir. İkinci olarak, modeldeki beş farklı kredi türü arasındaki dağılımların değiştirilmesi yoluyla duyarlılık 

analizi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kategori kredilerin takibe dönüşüm oranlarına dönük iken, dördüncü ve 

beşincisi sırasıyla mevduatın vade ve türlerine ilişkin olmuştur.  

Birinci olarak, modelde operasyonel risk hususu ele alınmadığından, kredi ve piyasa risk bileşenleri üzerinde 

değişiklikler yapılmıştır. RAV içinde operasyonel risk için belirlenen %7.5 değeri sabit tutularak, en büyük 

ağırlığa sahip kredi riski 5 puan azaltılıp (%90’dan %85’e), piyasa riski 5 puan arttırıldığında (%2.50’den 

%7.50’ye)  LKO yaklaşık %36 değişimle 2.66 değerinden, 3.61 değerine yükselmiştir. Modelin kendi kurgusu 

içinde ortaya çıkan çarpıcı sonuç, LKO’nun kredi riskine bir hayli duyarlı olduğudur. Bir başka deyişle, kredi 

riskindeki artışlar kısa vadeli likidite riskini ölçmeye yarayan LKO’yu olumsuz etkilemektedir. Operasyonel risk 

sabit tutulduğunda, kredi riski ve piyasa riskinin mevcut dağılımında çok fazla senaryo üretme olanağı 

olmadığından, bu kategoride Monte Carlo yöntemiyle simülasyon gerçekleştirilmesine gerek kalmamıştır.  

İkinci kategoride, beş farklı kredi türü üzerinde yapılan simülasyonda minimum LKO 1.39, maksimum LKO 

5.87, ortalaması ise 3.52 bulunmuştur. Risk ağırlığı en düşük olan kredi türleri LKO’yu en olumsuz etkileyenler 

olmaktadır. Simülasyonda ortalamanın yüksek çıkması, kredi türlerinin çoğunun risk ağırlığının yüksek 

olmasından kaynaklanmıştır. Hesaplamalarda, etkisinin büyük olması nedeniyle risk ağırlığı en düşük kredi 

türünün (KNT) LKO üzerindeki etkisi neredeyse bire bir çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu tip kredi türündeki 

yüzdesel değişim LKO üzerinde aksi yönde aynı değişime neden olmuştur.  

 

Tablo 8: Kredi Türlerine Göre Duyarlılık Analizi Simülasyon Sonuçları 

LKO Değerleri – Kredi Türlerine Göre 

Bin sayısı Minimum LKO Maximum LKO Bin range Ortalama LKO LKO standart sapma 

32 1.39 5.87 0.14 3.52 0.035 

Üçüncü olarak, kredilerin TDO’ya bağlı olarak LKO üzerindeki etkileri ele alındığında, genel kabule uygun 

olarak, TDO’daki artışın LKO’yu olumsuz etkilediği görülmüştür. Burada, örneğin %25’lik bir TDO (orijinal 

oran %3) LKO’yu 2.66’dan 0.88 değerine indirgemiştir. TDO’ya yönelik simülasyon, risk ağırlığı en düşük 

kredi türünün LKO üzerindeki etkisine benzer sonuçlar üretirken, genel olarak kredi türlerine yönelik 

simülasyondan (ikinci kategori) daha şiddetli/olumsuz etkiler göstermiştir.  

                                                           
28

 Dikkate alınma oranı-DAO, LKO Yönetmeliği ekindeki (EK:1) LKO Bildirim Cetvelinde yer almaktadır. 
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Tablo 9: TDO’ya Göre Duyarlılık Analizi Simülasyon Sonuçları 

LKO Değerleri - TDO (%3- %25) 

Bin sayısı 
Minimum LKO Maximum LKO 

Bin range 
Ortalama 

LKO LKO standart sapma 

32 0.88 2.66 0.05 1.30 0.0143 

 

Dördüncü ve beşinci kategoride mevduat kaleminin yaratacağı etkiler test edilmiştir. İlk olarak mevduatın vade 

unsuru ele alınmış ve mevduatın kısa ve uzun vadeli olmasının etkileri ölçülmüştür. LKO üzerinde olumsuz 

etkisi olacağı varsayılan kısa vadeli mevduat 10 puan (%80’den %90’a) artırılmış ve LKO’da %4 dolayında bir 

azalış (2.66’dan 2.55’e) oluşmuştur. Duyarlılık analizi kısa vadeli mevduatın ticari olan ve olmayan şeklinde 

dağılımınına ilişkin gerçekleştirildiğinde,  LKO’yu olumsuz etkileyeceği varsayılan kısa vadeli ticari mevduat 

tutarındaki %43’lük (15 puan) bir artış, LKO değerinde yaklaşık %7 tutarında bir azalışa neden olmuştur.  

 

Tablo 10: Mevduatın Vadesine Göre Duyarlılık Analizi Simülasyon Sonuçları 

LKO Değerleri [Uzun vadeli – kısa vadeli mevduat dağılımı (0-%100)] 

Bin sayısı 
Minimum LKO Maximum LKO 

Bin range 
Ortalama LKO 

LKO standart 

sapma 

32 1.90 3.14 0.04 2.41 0.0110 

 

Tablo 11: Kısa Vadeli Mevduatın Türüne Göre Duyarlılık Analizi Simülasyonu 

LKO Değerleri - Kısa vadeli mevduatın dağılımı (ticari – ticari olmayan) (0-%100) 

Bin sayısı 
Minimum LKO Maximum LKO 

Bin range 
Ortalama LKO 

LKO standart 

sapma 

32 2.01 3.22 0.04 2.52 0.0107 

 

Mevduata ilişkin dördüncü ve beşinci kategori analizleri birlikte değerlendirildiğinde, mevduatın vade 

kompozisyonunun LKO üzerinde, kısa vadeli mevduatın türlerine göre dağılımına kıyasla daha fazla etkili 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, mevduatın vade kompozisyonu LKO üzerinde daha düşük minimum değere, 

daha düşük ortalama değere ve daha yüksek standart sapmaya sahip çıkmıştır. 

Tüm kategoriler bir arada değerlendirildiğinde; LKO üzerinde yaratacağı etkiler açısından sıralama şöyle 

çıkmaktadır: 

 

Tablo 12: Kategoriler Arası Duyarlılık Analizi Sonuçları 

Kategori Değişim LKO Değişimi 

RAV Kredi Riski  %1 %7 

Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) %1 %1.7 

Kredi Türleri Arasındaki Dağılım %1 %1 

Mevduatın Vade Yapısı %1 % 0.3 

Kısa Vadeli Mevduatın Dağılımı %1 % 0.2 

 

5.SONUÇ 

 

Tüm kategoriler bir arada değerlendirildiğinde; LKO üzerinde yaratacağı etkiler açısından sıralama şöyle 

çıkmaktadır: 

LKO’de yaşanabilecek değişimlere yönelik en büyük duyarlılık RAV içindeki kredi riskinden kaynaklanmıştır. 

Benzer şekilde, ikinci en büyük duyarlılık TDO’da gerçekleşmiştir. Üçüncü sırada kredi türleri gelmektedir. 

Mevcut kredi portföyünün türleri arasındaki farklı dağılım LKO değerine etki etmektedir. Mevduata ilişkin 

değerlendirmede, mevduatın vade kompozisyonu LKO üzerinde, kısa vadeli mevduatın türlerine göre dağılımına 

kıyasla daha fazla etkili olmuştur. Ancak, mevduata ilişkin duyarlılık kredilere ilişkin duyarlılıklara kıyasla daha 

düşüktür.  

Çalışmada ulaşılan sonuçlar, LKO dikkate alındığında, likidite ve kredi riskinin birbiriyle yakından ilişkili 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu netice aynı zamanda yüksek risk profili ile çalışmanın likidite açısından 

olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. LKO açısından önem arz eden YKLV stoku bu anlamda 

dikkatle izlenmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Modelde hipotetik bazı varsayımlar ve Türk Bankacılık Sektörüne ilişkin rakamlar kullanılmak suretiyle ana 

bilanço kalemlerinin oluşturulmasına çalışılmıştır. Çalışmanın bilanço dışı unsurların da modele dahil edilmesi 

yoluyla geliştirilmesi mümkün bulunmaktadır.  
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Özet  

Küreselleşen ve değişen dünya ile birlikte şirketler; sadece ekonomik faaliyetler yürüten kurumlar olmaktan 

çıkmış, toplumun refahı ve kalkınmasında büyük roller üstlenmeye başlamışlardır. Bu roller ise şirketlerin sosyal 

sorumluluklarını oluşturmaktadır. Piyasa ekonomisi içerisinde sosyal sorumluluk kavramı klasik ve modern 

yaklaşım olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Liberalim etkisiyle klasik görüş devlet müdahalesiz bir sosyal 

sorumluluk anlayışı içerisindeyken, modern görüş devlet müdahalesinin olumlu yanlarını da göz önüne almıştır. 

Bu çalışmada piyasa ekonomisi içerisinde şirketlerin sosyal sorumlulukları el alınmış, değerlendirilmiş, olumlu 

ve eksik yanları açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Piyasa ekonomisi, sosyal sorumluluk, devlet 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY IN THE MARKET ECONOMY 

Abstract 

Companies have not only been running for economic activities in the globalizing and changing world. They 

started to take roles in social welfare and development. These roles formed the social responsibilities. Social 

responsibility concept separated into two as classical and modern approach in a market economy. Classical 

approach has a meaning of social responsibility of noninterventionist state with the effect of liberalism. Modern 

approach considered the positive sides of state intervention. In this study social responsibility of companies in 

the market economy examined and tried to discuss the positive and lack sides of companies in respect of social 

responsibility.      

Keywords: Market economy, social responsibility, state  

 

Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Piyasa ekonomisi içerisinde şirketlerin yönetilmeleri ve hayatta kalabilmeleri gün geçtikçe daha karmaşık bir hal 

almış, şirketler faaliyetlerini yürütürken sosyal sorumluluktan kaçamaz duruma gelmişlerdir. Bu bağlamda 

piyasa ekonomisi içerisinde şirketlerin sosyal sorumluluk faaliyetleri önemini arttırmış ve günümüzde şirketlerin 

sosyal sorumluluğu; çok farklı alanları içerisinde barındıran, işçi, işveren ve iş ilişkisini baz alan, devletin, 

sermayenin ve sivil toplumun dahil olduğu çok faktörlü bir yapıya dönüşmüştür (Lipschutz ve Rowe, 2005: 148). 

İletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte toplumların sosyal sorumluluk bilinci artmış ve şirketlerden de bu yönde 

davranış beklentisi doğmuştur. Grunig tarafından şirket yönetiminin mükemmel işlemesi için belirlenen on iki 

kriter içerisinde sosyal sorumlulukta yer almıştır (Grunig, 2005: 26). Ayrıca şirketlerin kurumsal nitelik 

kazanabilmesi de sosyal sorumlulukla ilişkilendirilmiştir. 

Bu çalışmada piyasa ekonomisi içerisinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının; tüketici tercihlerinde, marka 

imajında ve şirketlerin yaşam süreleri üzerinde etkisi sorgulanmıştır. Ayrıca şirket sorumluluklarında sivil 

toplum örgütlerinin, devletin, iletişim ve raporlamanın etkisinin ne olduğu sorularına cevap aranmıştır. 
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Araştırma Konusuyla İlgili Kavramsal / Kuramsal Çerçeve 

Şirketlerin sosyal sorumluluğunun ampirik olarak incelenmesi 1970 yılında Bragdon ve Marli’in yaptıkları 

çalışma ile birlikte artmaya başlamış ve sosyal sorumluluk kavramına ilgi artmıştır. 

Literatürde daha çok sosyal sorumluluğun; firma performansına, marka imajına ve firmaların faaliyetlerine 

etkileri yönünden incelemeler bulunmaktadır. Piyasa ekonomisi şartları altında firmaların sosyal sorumluluğu 

konusunda yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır.  

Yöntem 

Bu çalışmada piyasa ekonomisi içerisinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının farkındalığını arttırmak, piyasa 

ekonomisi içerisindeki aksaklıklara dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu amaca ise literatür taranarak elde edilen 

klasik ve modern sosyal sorumluluk varsayımları çerçevesindeki bulgulardan yola çıkarak ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 

Sosyal Sorumluluk Kavramı 

Sosyal sorumluluk; şirketlerin, organizasyonların veya kişilerin kendi menfaatleri yanında toplumun 

menfaatlerini de göz önüne alarak hareket etme zorunluluğu veya isteği olarak tanımlanabilir. Şirketler için 

tanımlamak gerekirse sosyal sorumluluk; şirketlerin toplum karşısında kamusal bir tavır sergileyerek, 

kaynaklarını ve olanaklarını sadece kendi menfaatleri için kullanmayıp, sosyal sorun ve faaliyetlerde de ortaya 

koymasıdır (Hatcher, 2002: 97).  

Bugüne kadar işletmelerin sosyal sorumluluklarının içeriğini ortaya koymak amacıyla çeşitli sınıflandırmalar 

yapılmıştır. Bu sınıflandırmalardan en önemlisi Davis ve Blomstrom’un işletmelerin sosyal sorumluluklarını 

inceledikleri “üç çember modeli” dir. Bu modelde yazarlar, iç içe geçmiş ve içeriden dışarıya büyüyen üç 

çember ile sınıflandırmayı yapmışlardır. En içteki çember; temel ekonomik faaliyetlerden doğan sosyal 

sorumlulukları, ikinci çember; ekonomik faaliyetlerin sonuçlarından doğan sosyal sorumlulukları, en dıştaki 

üçüncü çember ise toplumsal sosyal sorunların çözümüne destek olmakla ilgili sosyal sorumlulukları ifade eder. 

Bu sınıflandırmada, birinci çember istihdamı arttırmak, kâr elde etmek gibi konuları ele alırken, ikinci çember 

işletmenin çevre konusunda hassas ve sorumluluk sahibi olmasını ve çalışanlarının çalışma şartlarının 

geliştirilmesi üzerinde durur. Üçüncü çember ise işletmelerin sağlık, eğitim, çevre gibi konularda duyarlı 

olmasını ve sorunlarda çözüm odaklı faaliyet sürdürmesini içerir (Davis ve R.L Blomstrom, 1975:241). 

 

Şekil 1: Davis ve Blomstrom’un Üç Çember Modeli 

Şirket uygulayacağı sosyal sorumluluk alanlarını ise dörde ayırmak mümkündür. Bu kapsamda şirketler; hizmet 

ve iş ilişkileri, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve toplum konularında sosyal sorumluluk yürütebilirler. 

İşletmeler ise sosyal sorumluluk projelerini daha çok çevreyi koruma, kentsel kalkınma, yerel işletmelere destek 

ve eğitim alanlarında sürdürmektedirler. 

Şirketler açısından sosyal sorumluluğun faydalarına bakacak olursak; 

 Şirketlerin marka değer ve imajının arttırılmasında 

 Nitelikli personelin dikkatini çekip şirketi tercihinin sağlamasında 

 Kurumsal motivasyon ve öğrenmenin geliştirilmesinde 

    Günümüzde yatırımcıların hassasiyeti itibariyle hisse senedi fiyatları ve borçlanma maliyetinin 

düşmesinin sağlamasında 

 Müşteri sadakatinin sağlanmasında 

 Kalite ve verimliliğin artmasında 

 Şirketlerim toplumsal statüsünün önemli seviyelere gelmesinde 
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    Şirketlerin finansal performanslarının artmasında, sosyal sorumluluk önemli bir hedeftir (Argüden, 

2002). 

Sosyal sorumluluğun daha çok klasik görüş tarafından dillendirilen zararları ise; 

 Sosyal sorumluluktan kaynaklanan insan ihtiyacı ve bu durumun getirdiği fazladan maliyetler 

 İşletmelerin sosyal sorumluluk projeleriyle daha fazla ilgilenmeleri nedeniyle ana amaçlarından 

uzaklaşmalarına neden olabileceği şeklindedir. 

Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi 

Şirketlerde sosyal sorumluluk kavramının, sanayi devrimi ile başladığı kabul edilmektedir. Bunun en büyük 

nedeni olarak sanayi devriminden önce işletmelerin bireysel ve küçük boyutlarda, ayrıca bilimsellikten uzak 

olmaları söylenebilir.  

16.yy’a kadar sosyal sorumluluk, din hâkimiyetinde yürütülmüş ve herhangi bir yasal düzenlemeden uzak, 

tamamiyle gönüllülük esasına dayandırılmıştır. 16. yy ve 18 yy. arasında ise merkantilizmin hakimiyetiyle 

birlikte zenginlik, madenler ile ölçülmeye başlanmış ve sosyal sorumluluk (fakirlere yardım, işsizlere iş bulmak 

gibi) devletin görevi olarak görülmüştür (Aktan, 2007). Kısacası sosyal sorumluluk kişisellikten uzaklaşıp devlet 

bünyesinde değerlendirilmiştir.  

Sosyalist Ekonomilerde Sosyal Sorumluluğun Gelişimi 

Mutlak devletçilik ve emeğin kutsallaştırıldığı bir sistem olan sosyalizmin merkezi planlama, kamu yararının en 

üstte tutulması ve tercihen tek partinin desteklenmesi (burjuva siyasetindeki çoklu yapının işçileri böldüğü 

düşüncesiyle) gibi özellikleri vardır. Karl Marx tarafından esasları ilk defa “Das Kapital” de ortaya konmuş olan 

sistem, 1917 yılında ilk defa kapitalist sisteme alternatif olarak SSCB’de uygulanmıştır. 

Sosyalist sistemlerde sosyal sorumluluk; emekçilerin ürettiği artık değerin fazla vermesi ve yeniden 

dağıtılmasıdır. Bu bağlamda; üretilen artık değer rastgele geri dağıtılmamakta, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal 

sorunların çözümünde kullanılmaktadır. 

Sosyal sorumluluk bu gibi sistemlerde tek taraflı olarak idare edilmiş ve sadece kamunun inisiyatifine 

bırakılmamıştır. Bu şekilde sosyal sorunların özellikle işçi sınıfının ihtiyacı olan sosyal gerekliliklerin daha adil 

ve doğru bir şekilde karşılandığı düşünülmüştür. 

Piyasa Ekonomisinde Sosyal Sorumluluğun Gelişimi 

Sanayi devrimi ile gelişen sosyal sorumluluk kavramı, piyasa ekonomisi içerisinde iki farklı görüşle kaşımıza 

çıkmıştır. Bunlar klasik anlayışın sosyal sorumluluk yaklaşımı ve modern (sosyo-ekonomik) yaklaşıma ait sosyal 

sorumluluk görüşleridir (Schermerhorn, 2001:126). 

Sosyal Sorumluluğa Klasik Yaklaşım 

Bu görüş Adam Smith’in “görünmez el” prensibine dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre üretim ve karlılığın 

maksimum yapılması, hiçbir şeye gerek olmaksızın toplumsal gelişim ve refahı arttırmaktadır ve dolayısıyla 

piyasaya müdahale etmek gereksizdir. Bu görüşten yola çıkarak klasik sosyal sorumluluk yaklaşımı, şirketlere 

tek bir sorumluluk yüklemiştir. O da karını maksimize etmektir.  

Klasik sosyal sorumluluğun en önemli yaklaşımı Friedman’ın “hissedar modeli” dir. Bu modelde Friedman 

işletmenin (şirketin) örgütsel amaçları dışında hareket etmesi ve kar maksimizasyonunu öteleyici herhangi bir 

yaklaşımı kabul etmemiştir. Ona göre işletme üretim ve kar maksimizasyonu sağladığı zaman, sosyal 

sorumluluklarının yerine getirmiş olur (Stover ve Friedman,1992:82). İşletme, üretimde verimli bir şekilde, 

kaynaklarını etkin kullanarak karını arttırmalı ve yeni yatırımlar yapmalıdır. Ancak bu şekilde sosyal refaha 

destek olmuş ve sosyal sorumluluğunu ifa etmiştir denilebilir. Ayrıca Friedman, şirket ve işletme yöneticilerinin 

sosyal sorumluluk hakkında tek başlarına karar alamayacaklarını, sadece kişisel sorumlulukları üzerinde hak 

sahibi olduğunu belirtir. Yöneticilerin, şirket ortakları ve hissedarlarına ait kaynakları onlardan izinsiz 

kullanmasının doğru bulmaz (Friedman, 1970). 

Karın azalması, maliyetin artmasına, gereğinden fazla sosyal güce, amaçtan sapmaya neden olan herhangi bir 

sosyal sorumluluğun işletme için uygun olmadığını düşünen Friedman, bunun şirket dikkatinin dağılmasına ve 

sorunlara neden olacağını söylemektedir (Shermerhorn, 2001:126).  

Özetle klasik modelde şirketler karlarını sürekli arttırmak fikriyle hareket etmişler, bu sebepten kaynak 

kullanımında, üretimin bütün aşamalarında, faaliyette bulundukları bölgede doğal hayatı ve çevreyi korumada 

düşüncesizce hareket etmişlerdir. Klasik sosyal sorumluluk görüşü bu yönüyle fayda sağlayamamış ve sosyal 

sorumluluğun gelişiminde yeterli etkiyi sağlayamamıştır. 
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Sosyal Sorumluluğa Modern (sosyo-ekonomik) Yaklaşım 

Klasik görüşün sosyal sorumluluk yaklaşımı 1929 buhranı ile birlikte sorgulanmaya başlamış, bu dönemde 

çevresel ve sosyal açıdan verilen hasarlar göz önüne alınarak yasalar çıkartılmaya başlamıştır.  Elton Mayo, 

Peter Drucker, Adolp Berle, J. M. Keynes tarafından klasik yaklaşıma eleştiriler yapılmış ve böylece modern 

yaklaşımın doğmasının zemini oluşmuştur. 

Modern sosyal sorumluluk yaklaşımı ile birlikte, toplumsal refahın arttırılması sorumluluğunun yanında, 

ekonomik performans ölçümlerinin yapılması, işletme faaliyetlerinin kontrol edilmesi de sosyal sorumluluklara 

dahil edilmiştir (Steiner 1997:106). Kısaca modern sosyal sorumluluk yaklaşımı; işletmenin, etkileşimde 

bulunduğu bütün iç ve dış unsurların sorunlarının çözümünde aktif rol almasını öngörür. Burada işletmenin 

kamu ile birlikte hareket etmesi ve sosyal sorunların çözümünde faaliyet göstermesi yaklaşımın en önemli 

özelliğidir.  

Piyasa ekonomisi çerçevesinde modern sosyal sorumluluğun temelini oluşturan teoriler ise beşe ayrılmıştır. 

Bunlar;  

 Sosyal paydaşlar teorisi; şirketlerin dışarıdaki gruplarla iletişimi ne kadar iyi olursa işletmenin amacına 

ulaşması o kadar kolaylaşır. Bu sebepten şirketlerin sosyal paydaşlarının arttırması gerekliliği üzerinde 

durur. 

 Toplumsal sözleşme teorisi; toplum, bireyler ve kurumlar arasında gizli ve açık olmak üzere 

sözleşmeler mevcuttur. Şirketlerin sorumsuzca tavır sergilemesi sonucunda toplum tepkisini çekecek ve 

şirket için tanınan lisanslar geri alınacaktır diyerek şirketlere toplumsal yerini hatırlatmaktadır. 

 Sosyal adalet teorisi; sadece maddi olarak güçlü olanın değil toplumun genel itibariyle dikkate alınması 

prensibinden yola çıkmaktadır. 

 Haklar teorisi; şirketler ne kadar mülkiyet haklarına sahip olsa da bu çalışanlar ve diğer insanların, 

insani haklarının çiğneme hakkı vermediğini söyleyen teori, insani haklardan hiçbir şartta 

vazgeçilemeyeceğini belirtir. 

 Deontolojik teori; toplum içindeki tüm fertlerin birbirinin ihtiyaçlarını gözetmesi ve onlara önem 

vermesi gerekliliğinden doğan bir teoridir. 

Bu bağlamda modern sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde Caroll tarafından belirlenen, şirketlerin sosyal 

sorumlulukları dört ana başlıkta ele alınmıştır. Bu dört maddeden ise sosyal sorumluluk piramidi geliştirilmiştir. 

Bunlar; 

 

Şekil 2: Caroll’un Sosyal Sorumluluk Pramidi 

 Ekonomik sorumluluklar; şirketlerin veya işletmelerin tüketicilerin ihtiyacı olan ürünleri üretmeleri, en 

yüksek karla satmaları, rekabetten uzaklaşmamaları ve verimin devamlılığını sağlamaları ekonomik 

sorumluluğun içerisinde yer alır (Caroll,1991:4).  

 Yasal sorumluluklar; işletmeler faaliyetleri sırasında (öncesi ve sonrası dahil olmak üzere) yasaların 

kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket etmesini ifade eder. İşletme ve şirketlerin uyması gerekene 

yasalar; çevreyi koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, eşitlik ve 

güvenliği sağlayan yasalar ayrıca hissedarlar ve ortaklıkla ilgili yaslar olmak üzere beşe ayrılır 

(Özgener, 2004:177). 
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 Ahlaki sorumluluklar; şirketlerin yaşadıkları toplumun değer yargılarına saygılı bir şekilde yaşamlarını 

sürdürmelerini ifade eder (Caroll, 1991:39). Şirketler ahlaki normları yaşamlarının bir parçası olarak 

görmeli ve benimsemelidirler. 

 Gönüllü sorumluluklar ise; işletmenin zorunluluğu olmadığı durumda, toplumun ihtiyacına karşılık 

sosyal sorumluluk davranışı göstermesi olarak tarif edilebilir. Bu başlık altında şirketler; toplumun 

yardımseverlik hususunda beklentide olduğu veya olabileceği, yönetici ve çalışanlar da sosyal 

sorumluluğa dahil edilmesinin faydaları, kamuya destek olunması gerekliliği gibi konuları göz önünde 

bulundurmaları marka, şirket imajı ve sosyal yardımlaşma için önem arz eden hususlardır. 

Piyasa ekonomisinde şirketlerin sorumlu olduğu sosyal sorumluluk alanları ise; çalışanların motivasyonu ve 

maddi desteklenmesi,  tüketiciye hizmetleri, işsizlik, doğal afet gibi durumlarda sorumlu davranmak, piyasa 

koşullarının düzgün işlemesi için uğraşmak, gelir adaleti sağlamada duyarlı davranmak, kaynak ve özellikle 

doğal kaynak kullanımında sorumlu davranmak, çevre kirliliği ve doğal yaşamı koruma konusunda titiz olmak, 

kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemek ve tüm bunları ise küresel bir bilinçle yapmak şeklinde özetlenebilir.  

Piyasa ekonomisi içerisinde yer alan sosyal sorumluluk anlayışlarına bakıldığında genel itibariye sosyal 

sorumluluğa önem verildiğini fakat uygulama konusunda sıkıntı yaşandığı söylenebilir. Klasik yaklaşıma göre 

devlet müdahalesiz sosyal sorumluluk, sosyal refahı ve sosyal problemlerin çözümünü tamamiyle kişilerin 

insafına bırakılmış, bırakınız yapsınlar anlayışı içerisinde boğulmuştur. Bu sebeple sosyal sorumlulukta başarılı 

olamamış, özellikle üretim aşamasında çevre sorunlarına, insani erdemlerin yıpratılmasından kaynaklanan 

düzeltilmesi zor sosyal sorunlara neden olmuştur. 

Modern sosyal sorumluluk anlayışında ise; toplum, sorunlar karşısında devletten medet ummakta ve tembelliğe 

neden olabilmektedir. Ayrıca başkasının üzerinden kazanmayı teşvik ettiği de düşünülebilir. Fakat yinede bu gibi 

kötü yanları olmasına rağmen daha uygulanabilir bir yaklaşımdır. İdeal halini alabilmesi ise insanlar ve 

şirketlerin ahlaki olanı yapmaları ve desteklemeleri ile mümkündür. Bu bağlamda her ne kadar toplum için fayda 

sağlanmış ve toplumsal amaçlara destek olunmuş olsa da, şirketlerin karını ve imajını arttırmak için sosyal 

sorumluluk üstlenmesi ticari açıdan iş ahlakını zedelemektedir. Bu şekilde tavır sergilenmesi ise gönüllülük 

prensibi ile işlemesi gereken sosyal sorumluluk kurumunun çıkar ilişkisine dönmesine neden olmaktadır. 

Küreselleşme ile birlikte de sosyal sorumluluk kılıfı altında kültürel ve sosyal çeşitliliğin güzelliklerinin yerini 

çıkarlar almakta ve dolayısıyla kültürler ve değerleri zarar görmektedir.   

Sosyal sorumlulukta iletişim ve ölçüm 

Şirketler açısından sosyal sorumluluk, şirketlerin rekabet edebilme gücünü arttırmaktadır. Sosyal sorumluluk 

faaliyetleri önceleri hayırseverlik boyutundayken zamanla daha profesyonel olarak hazırlanıp yönetilen projelere 

dönüşmüştür (Özgen, 2006: 26). Hatta günümüzde sosyal sorumluluğu gerçekleştirmek için şirketler bile 

kurulmuştur. 

Sosyal sorumlulukta iletişimin gerekliliği ise; şirketin amacının tüketiciler gözünde daha iyi bir konuma 

gelmesinden kaynaklanmaktadır. İletişim ise sosyal sorumluluğun amacına ulaşmasında ve istenilen etkiyi 

oluşturabilmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden şirketler, sosyal sorumluluk projelerinde iletişimi 

dikkatli sağlamalıdır.  

Sosyal sorumlulukta iletişimin yapılamasının nedenlerine ise; düzeltilmek istenen soruna dikkat çekmek, sosyal 

sorumluluk faaliyetine katılımı arttırmak, rakipleri için yol gösterici olmakta eklenebilir. Tüm bu sebeplerden 

dolayı şirketlerin sosyal sorumluluklarında iletişim çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Sosyal sorumlulukta öncelikli olarak şirketler hedeflerini belirlemeli ve bu hedefleri belirlerken de 

paydaşlarından fikri destek almalıdır. Daha sonra ise ölçümlenemeyen çalışma yönetilemez prensibinden yola 

çıkarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Sosyal sorumlulukta ölçüm ise; faaliyetin 

değerlendirilmesi, sonuçlarının gözlenmesi ve eksiklikler karşısında düzenlemenin yapılması için gereklilik arz 

etmektedir. 

Sosyal sorumluluk her ne kadar gönüllülük esaslı olarak algılansa da, geri bildirim yapılarak sosyal 

sorumluluğun raporlanması, faaliyetin amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi açısından gereklidir. 

Böylece profesyonel çalışmak zorunda olan şirketlerin bu ilkelerinden ödün vermemeleri ve sosyal sorumluluk 

bile olsa profesyonelce davranmaları sağlanmış olur. 

Marka imajı 

Marka, firma ile müşterileri arasındaki ilişki  kuran ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan isim, sembol veya 

bunların birleşimidir (Akutoğlu, 2004 :16). İyi bir markanın özellikleri ise; ayırt edilebilmesi, tercih edilmesi ve 

prestij unsuru olmasıdır (Perry ve Wisnom, 2003: 12). 
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Marka imajı, tüketicinin zihninde marka hakkında oluşmuş öznel ve algısal olgular bütünü olarak tanımlanmıştır 

(Keller 1993: 51). Marka imajının tüketicinin zihninde oluşması için bahsi geçen maldan kullanmış olması 

gerekmez (Hung, 2005:239).  Algıda dolaylı bir şekilde yaşanan tecrübeler de etkili olabilmektedir (Perry 

veWisnom, 2004: 15). Tüm bunlarla birlikte her insanda belirli bir marka ile ilgili farklı çağrışımlar olabilir ve 

marka imajı bireylerde farklılık gösterebilir (Hung, 2005:239). 

Marka imajına etki eden etmenler; tüketicinin kullandığı zaman vazgeçmesinin zorluğu, duygusal olarak 

bağlılığı ve en önemlisi de ürünü kullanmanın prestij kaynağı olduğu algısının oluşturulmasıdır. Fakat bu algının 

sürekli olarak sağlam kalabilmesi için tüketici ile ürün arasındaki duygusal bağın geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için ise sosyal sorumluluğa önemli ve büyük görevler düşmektedir.  

Araştırmalara bakıldığı zaman Fortune 500’e girmeyi başaran şirketlerin %80’i internet sitelerinde sosyal 

sorumlulukları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında tüketicileri bilgilendirdiği görülmüştür (Klein, 2004). 

Bu da bize büyümüş, prestij sahibi olmuş, marka imajına sahip şirketlerin yaşamlarında sosyal sorumluluğun ne 

kadar önemli olduğunun göstergesidir.  

Bir başka örnekte ise; ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) eylül 2015’te Volkswagen'in dizel motorlu 

araçlarının fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıkladı. Buna karşılık 

Volkswagen' nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür 

dileriz" itirafında bulundu ve kesilecek cezayı ödemeye hazır olduklarını, aynı zamanda cezaları karşılayabilmek 

amacıyla 7,3 milyar dolar nakit fon ayırdıklarını açıkladı. (Url 1). 

Pazar payının neredeyse %13’üne hakim olan, dünyanın en büyük araba üreticilerinin başında gelen Volkswagen 

için tüm bu olanlar; açıklamanın yapıldığı günden sonraki pazartesi şirketin borsada 14 milyar € değer 

kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca şirkete toplamda 18 milyar $ ceza kesilmiş ve şirket 482.000 aracı geri 

çağırmış ve bu ise firmanın güvenilir olan imajını sarsmış ve bütün Dünya’da şaşkınlık oluşturmuştur. Olaydan 

Sonra şirketin ABD yöneticisi şirketin imajının zedelendiği düşüncesi ve toplumsal ahlaki yapı gereği istifa 

etmiştir. 

Sosyal sorumluluk olarak çevre kirliliğine önem vermeyen ve çevreye karşı duyarsız olan bir firmanın gerek 

ceza, gerekse hisse değer kayıpları gibi maliyetlerle karşı karşıya kalacağı aşikârdır. Şirketler tarafından artık 

daha iyi anlaşılmıştır ki üretim, pazarlama ve satış aşamalarında sosyal sorumluluklara dikkat etmeyen firmalar 

ağır bedellerle karşı karşıya kalabilir. Çünkü günümüzde tüketiciler, şirketlerin sosyal sorumluluklarını takipte 

daha duyarlı davranmakta ve bu da sosyal sorumluluğun firma imajındaki etkisini çok daha önemli hale 

getirmiştir. 

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketici tercihleri üzerindeki etkisi 

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle firmalar, tüketiciler ile duygusal bir bağ kurmaktadır. Sosyal sorumluluk ayrıca 

vicdan mekanizmasını çalıştırdığı için buna bağlı olarak güven duyma isteği de oluşturur. Bu sebeple sosyal 

sorumluluğa önem veren firmalar tüketiciler tarafından tercih edilir ve bilinçli tüketiciler, sosyal sorumluluk 

anlayışı ve geleneği olan işletmeleri tercih etmekte ve onları tercihe insanları teşvik etmektedir.  

Bu durum tüketicilerin tercihleri doğrultusunda ürün geliştiren, sosyal sorumlulukta aktif olarak yer alan firmalar 

itibariyle, hem satışlarda bir artma, hem de işletme prestij ve güvenine destek olmaktadır. Ayrıca firmalar için 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, geniş kitlelere daha ucuz ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamakta ve bu 

yönüyle reklamdan daha iyi etkiye sahip olabilmektedir. 

2006 yılında yapılan araştırmaya göre Amerika’da ki tüketicilerin %43’ü, Avrupalı tüketicilerin %20’si, Latin 

Amerikalı tüketicilerin %23 ve Asyalı tüketicilerin ise %8’ i şirketlerin sosyal sorumluluklarına göre marka 

değişikliği yapabileceklerini belirtmiştir (Polonky ve Jemons, 2006: 391). Bir diğer araştırmada ise İngiltere’de 

tüketicilerin %38’inin sosyal sorumluluğa önem verdiklerinin ve tercihlerinde etkin olduğunun belirtildiği 

gözlenmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında ise piyasa ekonomisinde şirketlerin soysal sorumluluğun gelişmiş 

ülkelerdeki tüketiciler tarafından daha dikkate değer bulunduğu görülebilir. 

Sosyal sorumluluğun tüketici tercihlerine etkisinden sonra sorulması gereken en önemli soru; tüketicilerin, 

alıştıkları markaların sosyal sorumsuzlukları karşısında ne kadar tepki verebildikleridir.  Örneğin; Amerikan 

CBS televizyonu Pakistan’da 6 yaşındaki çocukların birkaç dolar karşılığında haftada 6 gün, günde 9 saat 

boyunca Adidas ve Reebok markaları için top ürettiğini belgelemiştir (Akt. Ayhan: 174). Fakat bu firmaların 

sosyal sorumsuzlukları ve insanlık dışı davranışları karşısında, tüketiciler tepkisiz kalmışlardır. Buradan da 

anlaşıldığı üzere tüketicilerin de sosyal sorumlu davranarak tepki göstermesi, şirketlerin sorumlu davranışlarını 

arttıracaktır. Aksi halde insanlık ahlaki yoksunluk içerisinde gözlerini kapatıp beklemeye devam edecektir. 
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Şirketlerin sosyal sorumluluğunda sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri 

Bazı şirketler sosyal sorunların çözümünde sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmekte, bununla birlikte bir 

nevi uzman desteği almış olurlar. Dünya’da birçok şirket ve kuruluş sosyal sorumluluk faaliyet ve projelerinin 

fikir, üretim ve uygulama aşamalarında sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bunun en 

önemli sebebi ise; sivil toplum örgütlerinin ülke içerisindeki sorunları ve çözüm yollarını iyi bilmeleri, 

sorumluluk alanında uzman olmaları ve uygulamadaki tecrübeleridir. Bazı şirketler ise belirli bir alanda sosyal 

sorumluluğa odaklandıkları için kendi vakıflarını kurmakta ve onlar üzerinden sosyal sorumluluklarını 

gerçekleştirmektedirler. Ayrıca sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen projelere de ortak olabilmektedirler. 

Şirketler açısından sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olmak, hem zaman hem de maddi açıdan 

işletmelere destek sağlamakta, ayrıca uzmanı olduğu ve ürettiği ürünler dışında faaliyetlerini azaltarak şirket 

konsantrasyonun bozulmasını engelleyerek şirketlere fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal sorumluluktan 

kopmayarak ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktadır. 

Şirketlerin sosyal sorumluluğunda devletin rolü 

Devletler, sosyal sorumluluk alanlarında yasalar çıkarabilir ve şirketleri sosyal sorunların çözümünde şirketleri 

aktif rol almaya zorlayabilir. Ayrıca devletin desteği ile sosyal sorunlar daha çabuk ve güvenilir bir şekilde 

belirlenebilir, buna bağlı olarak devlet destekli faaliyetler insana ve amacına daha çok hizmet edebilir. Fakat tüm 

bunlardan bahsederken devletin tamamiyle sosyal sorumluluğa destek olup şirketlerin arka planda kalmasından 

bahsetmiyoruz. Aksi halde böyle bir durumda şirketler, arka planda kalmalarına rağmen imaj ve kar elde 

edecekler, bunun sonucunda hak etmedikleri sosyal sorumluluğu yerine getirme faydasına ulaşacaklardır. 

Tüm bunlara rağmen devlet sosyal sorumlulukta şirketlere gerektiğinde kaynaksal ve bilgi anlamında destek 

olmalı, fakat sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında şirkete ait sorumlulukların kamuya 

yüklenilmemesine de dikkat edilmelidir. 

Sonuç ve Öneriler 

Piyasa ekonomisi içerisinde, şirketler sosyal sorumluluk kapsamında oluşturdukları sosyal proje ve faaliyetlerde 

yönetim, çalışanlar ve çevre itibariyle sorumluluk alması ve desteklenmesi çok önemli bir hal almıştır. Sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinde şirketler yapması gerekenleri sivil toplum örgütleri yardımıyla, kendi vakıfları 

aracılığıyla, tek başlarına ve devletin desteğiyle gerçekleştirebilirler. Şirketler sosyal sorumluluklarını 

gerçekleştirdiklerinde marka imajlarını geliştirmekte, kar sağlamakta ve topluma faydalı olabilmektedir. 

Bu noktada tüketiciler ise; iletişim araçları ve küreselleşme ile birlikte daha duyarlı hale gelmiş, özellikle çevre, 

sağlık, eğitim gibi konularda sosyal sorumlulukta bulunan firmaları desteklemekte ve faaliyetlerine 

katılmaktadır. 

Tüm bu açıklamalardan sonra ise asıl sorun bu faaliyetlerin nasıl yapılacağı sorusudur. Klasik anlayıştan yola 

çıkarsak; kişisel çıkar anlayışına yakalanır ve sosyal sorumluluğu görmezden gelerek bütün sorumluluğu devlete 

yüklemek zorunda kalırız. Ayrıca sosyal duyarlılık anlayışımız gelişmez ve toplum, şirketler tarafından sadece 

kar sağlama amacı olarak görülür. Bu da insan olmaktan kaynaklanan ahlaki erdemleri yok etmemize neden olur.  

Bu sebepten klasik yaklaşım gelişen şartlar itibariyle eleştirilmiş ve modern (sosyo-ekonomik) yaklaşım ortaya 

atılmıştır. Bu yaklaşıma göre devlet sosyal sorunların ve sorumlulukların içinde yer alabildiği gibi, şirketlerde 

kar amacı dahilinde sorumluluklarını yerine getirmelidir. Daha çok tercih edilen yaklaşım bu olsa da eksik 

yanları dikkatten kaçmamaktadır. Özellikle kar amacı ve sosyal sorumluğun şirketler için önemli olduğu anlayışı 

ikileme neden olmaktadır. Şirketler günümüzde kar ve imajları için sosyal sorumluluklarını yerine getirmek 

zorundadır. Bu zorunluluk duygusu ise gönüllülük esasına sahip olması gereken anlayışı çıkar ilişkisine 

dönüştürmekte ve yok etmektedir. Bu anlayışla şirketler sosyal sorumluluğa sadece parasal açıdan bakmakta, bu 

da sosyal sorumluluk bilincinde tamir edilemeyecek hasarlara sebebiyet vermektedir. Böylece ticaret ahlakı dahil 

olmak üzere birçok kurum ve kültür zarar görmektedir. 

Piyasa ekonomisinde şirketler, üretimden pazarlama aşamasına ve daha sonrasında müşteri memnuniyetine kadar 

sosyal sorumluluklarını gönüllülük ve sorumlu bir bilinçle gerçekleştirmelidir. Bunu ise şirketler, sivil toplum 

örgütleri ile koordineli bir şekilde yürütebilir. Sosyal sorumluluk sürecinde devlet ise; sadece insan faktörü göz 

ününe alındığından dolayı gerektiğinde denetleme görevini yapmalıdır. Fakat öncelikli olarak sivil toplum 

örgütleri duyarlı davranmalı, şirketleri sosyal sorumluluk almaya teşvik etmeli ve toplumda, sorumluluktan 

kaçan şirketleri cezalandırmalıdır. Bunu ise şirketler ve işletmeler için en önemli yaşamsal gereklilik olan satış 

ve karın azalmasını sağlayarak yapabilirler. Bunun için toplumun sosyal duyarlılığının fazla ve ahlaki yapısının 

düzgün olması gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin kendinden kaynaklanan sosyal sorunları çözmemesi durumunda 

devlet devreye girip, yaptırımlarda bulunmalıdır. Böylece sosyal sorumluluk sistemi kendi sorunlarını 

çözebilecek ve daha duyarlı bir ticari anlayış gelişecektir. 
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Özet  

Hedge fonlar, uluslararası finansal piyasalardaki önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Hedge fon sektörü, 

1990’lı yıllardan itibaren hem aktif büyüklüğü hem de Hedge fon sayısı olarak hızla büyümektedir. Global hedge 

fon endüstrisi günümüzde yaklaşık olarak 2,9 trilyon dolar değerinde aktifi yönetmektedir. Türkiye’de fazla 

tanınmayan hedge fonların kökeni 1949 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu çalışmada amaç; hedge fonlar 

hakkında yapılması gerektiğini düşündüğümüz bilgilendirmeye katkıda bulunmak ve hızla gelişen hedge fon 

kavramını olabildiğince basit bir şekilde tanımlayıp, uyguladıkları stratejileri, özellikleri, yasal düzenlemeleri, 

avantaj ve dezavantajlarını açıklamak ve global hedge fon sektöründeki en son gelişmeler hakkında 

bilgilendirmektir. Türkiye de hedge fon endüstrisi henüz çok gelişmemiştir. Özellikle son dönemlerdeki 

gelişmelere rağmen Türkiye'deki hedge fon endüstrisi fon sayısı ve veri açısından yetersizdir. Bu nedenle  

çalışma teorik  olarak sınırlanmaktadır ancak gelecek dönemlerdeki çalışmalar için umut vaat etmektedir. 

Anahtar Kelime: Hedge fonlar, Serbest yatırım fonları, Varlık yönetimi, Hedge fon sektörü 

 

HEDGE FUNDS IN TURKEY AND THE WORLD 

 

Abstract  

Hedge funds have became significant players in international financial markets. Since the 1990s, the hedge fund 

industry has grown rapidly both in asset size and  number of funds. Nowadays, Global hedge fund industry 

manage assets worth almost $2.9 trillion. The origin of hedge funds which is not well known in Turkey goes 

back to 1949. The aim of this study is  contribute to inform that we think should be done about hedge funds, and 

define the concept of rapidly growing hedge fund  in a simple way, explain applied strategies, properties, 

regulations, advantages and disadvantages and inform about the latest developments in the global hedge fund 

industry.  Hedge fund industry is still very undeveloped in Turkey. Especially, despite improvements in recent 

years,Hedge fund idustry is insufficient in terms of number of funds and  data  Therefore, this study is limited in 

theory. But, it is promising for future studies. 

Keywords: Hedge funds, Free investment funds, Asset management, Hedge fund industry 

 

GİRİŞ  

Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda yeni finansal 

araçların ve ürünlerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. “Hedge Fonlar” da günümüz yatırımcıları için 

popülaritesi gittikçe artan  bir yatırım aracıdır. Hedge fonlar, yatırımcılarına yüksek getiri sağlamakla birlikte 

yüksek riske sahip olan, global olarak faaliyet gösteren ve aktif olarak yönetilen fonlardır. Yatırımcılarına ve fon 

yöneticilerine sağladıkları yüksek getiriler nedeniyle son yıllarda büyük yaygınlık kazanan hedge fonlar, klasik 

yatırım fonlarına benzemekle birlikte düzenleme, getiri ve risk açısından farklılıklar göstermektedir. İlk hedge 

fonun 1949 yılında kurulmasına karşın, 1990’lı yıllara kadar hedge fonlar kimsenin dikkatini çekmemiştir. 

Özellikle 1998 yılında, LTCM (Long-Term Capital Management) adlı bir hedge fonun büyük zarar etmesi ve 

batma noktasına gelmesi, ve yaşanan global ölçekli  bazı ekonomik krizlerdeki rolü nedeniyle hedge fonların 

bilinirliği daha da artmıştır. Hedge fonlar küresel piyasalarda faaliyet göstermektedir. Bu fonların kapsamını 

genellikle gelişmiş ülkeler veya yüksek varlıklı müşteriler oluşturur. Bu nedenle miktar olarak büyük olan hedge 

fonlar piyasalardaki faaliyet düzeyini doğrudan etkilerler. Bu açıdan hedge fonlar küresel piyasalarda önemli 
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finansal enstrümanlar olarak göze çarparlar ve özellikle 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkan finansal krizlerin 

nedeni olarak gösterilmişlerdir. Bu bağlamda, yüksek kar olduğu düşünülen, her ülkeye rahatlıkla girerek riskten 

kaçınmadan yatırım yapılmasını sağlayan hedge fonlar, Türkiye’de de yatırımcıların dikkatini çekmiştir. 

Gelişmekte olan bir piyasa olarak Türkiye‟de hedge fonlarla ilgili ilk defa Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

tarafından 2006 yılı sonunda düzenleme yapılmış ve hedge fonlara Serbest Yatırım Fonu ismi verilerek kurulma 

izni verilmiştir. SPK‟ya kayıtlı ilk hedge fon İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin İŞ Yatırım Arbitraj Yönlü 

Serbest Yatırım Fonu olmuştur. Bu çalışmada, gerek alternatif bir yatırım aracı gerekse etkin bir piyasa 

oyuncusu olarak finansal piyasalar içinde önemli yere sahip olan hedge fonların işleyişi temel özellikleri ile 

hedge fon sektörünün gelişimi ve mevcut durumu üzerinde durulmakta ve  hedge fonların finansal piyasalar 

üzerine etkileri incelenmektedir. 

Hedge Fonun Tanımı 

Hedge fonlar Türkiye’de “serbest fon” adıyla  kurulmakla birlikte, gelişmiş finansal piyasaların öteden beri en 

önemli unsurlarındandırlar. Bu fonlar riski seven büyük yatırımcılardan ilgi gördükleri için, gelişmekte olan 

ülkelere ve riski yüksek türev araçlara yatırım yapmaktadırlar. Özellikle ABD ve İngiltere kökenli hedge fonlar 

çok az regüle edilmişlerdir, dolayısıyla da büyük ölçüde kontrolsüzdürler (Anbar, 2009: 100). “Hedge etmek” 

sözlüğü finans literatüründe girilen bir pozisyonda olası fiyat değişikleri yüzünden alınan pozisyonun 

değerindeki azalıştan kaçınmak üzere, diğer bir pozisyona girerek finansal sonuçları tamamen ters duruma 

çevirip, bir bakıma “sigorta” etmek anlamına gelir. Korunma fonu anlamında olan Hedge fonların kuruldukları 

andaki hedeflenen kavram ile bugünkü teknik kullanımındaki anlamı arasında önemli farklılıklar vardır. Hedge 

fonların şimdiki işlem gördükleri anlamı, hedeflenen anlamın tam tersi, yeterli mali varlığı ve teknik bilgisi 

olanların tercih ettiği bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir (Ercan ve Gökçe, 2000 : 30). Finansal anlamda 

riskten korunma olarak ifade edilen ''hedging'' bir varlık veya yükümlülükte gelecekte ortaya çıkacak bir 

pozisyonu şimdiden dengelemek veya mevcut bir pozisyonu oluşturmak esasına dayanmaktadır (Aydeniz, 2008: 

81). Korunma fonu anlamında olan hedge fon ise bir yatırım aracı olarak, birçok yatırım fonu, stratejisi ve uzun 

süreli kaldıraç etkili ve açığa satış ile yatırım yapısını anlatmak için kullanılan bir terim olarak ifade edilmiştir 

(Hosseini, 2011:34). Hedge fonlar hem kısa hem uzun pozisyon alabilen, arbitraj stratejileri kullanabilen, 

değerinin altında fiyatlanmış bir menkul kıymeti aynı anda hem alıp hem de  satabilen opsiyonlara veya 

tahvillere yatırım yapabilen ve düşük risk altında yüksek getiri elde etme imkanı tanıyan her türlü piyasada 

yatırım yapabilen fonlar olarak da ifade edilmektedir  (Birtane, 2009 : 3). Bir diğer tanıma göre ise hedge fonlar 

başarılı performans sonucu teşvik primi alan, genellikle hisse senedi veya bono piyasaları arasında korelasyonu 

düşük olarak yüksek getiri kovalayan, geniş bir yelpazede risk-getiri hedefleri olan, yetkin portföy yöneticileri 

tarafından yönetilen, düşük regülasyona tabi yatırım şirketleridir (Hosseini, 2011:34). Hedge fonlar geleneksel 

hisse senedi ve bono yatırımları ile mukayesede farklı bir risk-getiri özelliğine sahip yatırım aracı olarak 

tanımlanabilmektedir (Çağıl ve Hosseini, 2011:2). Hedge fonların diğer yatırım şirketlerinden farklı olarak hem 

yatırım yapabilecekleri araçlar hem de kullanabilecekleri yatırım stratejileri sınırsızdır. Çünkü bu fonların 

herhangi bir kanuna veya düzenleyici otoritelerin düzenlemelerine tabi olmamaları ve kayda alınmaksızın hisse 

senetlerini ihraç edebilmeleri gibi çeşitli muafiyetleri bulunmaktadır (Yıldız, 2004: 2). Kanunen 

açıklanmamasına rağmen, hedge fonlar özel olarak tasarlanmış, profesyonel yatırımcılar tarafından yönetilen ve 

genellikle halka uygun olmayan bazı yatırım araçlarını içine almaktadır. Hedge fonların ilk yatırımcıları, büyük 

sermayedarlar ve kurumsal yatırımcılardır (Akyüz ve Karakoç, 2011: 4). Hedge fonlar, yasal bir denetime tabi 

olmadıklarından, herhangi bir sınırlama ile karşılaşmadan düşük değerlenmiş olan hisse senetlerinin alınıp, 

yüksek değerlenmiş hisse senetlerinin açığa satılması şeklinde uygulanarak yatırımcısına yüksek getiri sunmayı 

amaçlamaktadır. Hedge fonlar, diğer yatırım araçlarından ve daha az riskli olan yatırım fonlarından 

farklılaşmaktadır. Bu farklar aşağıda sıralanmıştır (Mengi ve Türkmen, 2013: 32): 

 Hedge fonlar herkese açık değildir.  

 Nitelikli yatırımcı olarak ifade edilen varlıklı yatırımcılar bu fonlara yatırım yapabilmektedir. 

 Hedge fonlar genel halka arzlarla değil, özel arzlar aracılığıyla yatırımcılara ulaşmakta ve fon 

toplamaktadırlar.  

 Hedge fonlar çoğu yasal düzenlemeden muaftır.   

 Hedge fonlar çoğunlukla off-shore finansal merkezlerde kurulmaktadır.   

 Hedge fonlar, çeşitli yasal düzenlemelerden kaçınmak ve vergilerini minimize etmek için olağan 

olmayan, geleneksel fon yönetim şirketlerinin kullanmadıkları, farklı yasal yapıları kullanmaktadır.   

 Hedge fon yöneticileri fonun çalışanları değil, ortaklarıdır.  Hedge fonlar sınırlı şeffaflığa sahiptir.  

 Bazı bilgileri halka açıklamak zorunda olmadıkları için, gönüllülük esasına dayalı olarak kamuoyuna 

sunarlar.   

Hedge fonlar bir taraftan kesin getiri garantisi verirken, diğer taraftan kayıt altında olmama, yatırım pozisyonları, 

likidite ve aldıkları ücret konularında özgürdürler. Yatırımcı sayısını sınırlandırarak ve belirli bir getiri düzeyini 

karşılamalarını isteyerek yatırımcıları akredite etmek yoluyla kayıt altına alınmaktan kaçınırlar. Ayrıca hedge 
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fonların reklam vermeleri veya çağrıda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklar da hedge fonların gizemini 

artırmaktadır. Hedge fonlar, yatırımcılarına ortalama riskin üzerinde olağanüstü kazançlar sağlama olasılığını 

sunarken, büyük risklerde almaktadırlar (Chambers, 2008: 5).   

Hedge Fonların Tarihçesi   

1990 öncesinde hedge fonlar çok az tanınıyordu. İlk fonlar yatırım fonlarında önemli bir tecrübeye sahip firmalar 

veya tescilli firmalar tarafından kurulmuştur (Apak, Taşcıyan, Sezgin ve Lynch, 2012: 546). İlk hedge fon, 

Albert Wislow Jones tarafından 1949 yılında kurulmuştur. Jones tarafından kurulan bu fonun kullandığı başlıca 

strateji, kaldıraç kullanarak ve uzun-kısa hisse senedi pozisyonları alarak işlem yapmaktı. Ayrıca, komandit 

ortaklık şeklinde kurulan bu fon, performansa dayalı bir teşvik ücreti uyguluyordu (Anbar, 2009: 102). Jones’ın 

sahibi olduğu fonun büyümesi ve bunun akabinde yönetici çeşitlemesi yapılması konusundaki gereklilik, Jones’u 

kendi şirketini birden çok yöneticiye sahip bir hedge fona dönüştürmeye itmiştir. 1954 yılında Dick Radcliffe’i 

yanına alarak portföyün bir kısmının yönetimini ona bırakmış, daha sonraki yıllarda ise 8 bağımsız portföy 

yöneticisi daha istihdam etmiştir. Bu portföy yöneticilerine, birbirlerinin yatırımlarını kopyalamaları ve 

pozisyonlarının tersine pozisyon almamaları şartıyla, büyük bir serbesti getirilmiştir. Jones henüz bir başka 

hedge fonu mevcut değilken çok iyi çeşitlendirilmiş bir fon ailesi oluşturmuştur. Yeni hedge fonlar Jones’un 

ortakları tarafından oluşturulmuştur (Aksu, 2009: 21). Jones, orijinal hedge fon modelinde açığa satış ve kaldıraç  

kullanımı birleştirilmiştir. Amacı piyasa zamanlamasından kaynaklanan performans yükünü hisse senedi 

seçimine (stock picking) kaydırarak, bu konuda başarılı olmaktır fakat Alfred Winslow Jones’un başarısının en 

büyük sebebi; komandit ortaklıkların doğru bir şekilde organize edildiklerinde Yatırım Şirketleri Kanunu 

1940’tan (Investment Company Act of 1940) muaf olabileceğini keşfetmesidir (Fung ve Hsieh, 1999: 315). 

1966'da Fortune dergisinde Jones ve hedge fonu hakkında bir makale yayınlandı ve Jones' un ünü hızla 

yükselerek yayınlanan makale yatırımcıların ve yatırım uzmanlarının ilgisini çekmeye başladı. 1966-1968 arası 

geleneksel yatırımlarda istenilen kazancın elde edilmemesi sonucu 10 ve 20 kat daha iyi bir getiri sunan Jones'un 

hedge fonu bir çok  yeni hedge fonun kurulmasına yol açmıştır. (Hosseini, 2011: 37). SEC (Securities and 

Exchange Commission), 1968 yılının sonunda yaptığı bir araştırmada, 215 tane yatırım ortaklığı bulunduğunu ve 

bunların 140 tanesinin çoğunluğu 1968 yılı içerisinde kurulmuş olan hedge fon olduğunu ifade etmiştir (Şerbetçi, 

2010:21). Hedge Fon Endüstrisi tarihindeki ilk ciddi darbeyi 1970’lerin başlarındaki fiyat düşüşlerinin hakim 

olduğu dönemde almıştır ve bu dönem birçok hedge fonun tasfiyesi ile neticelenmiştir. Takip eden on yıllık 

dönemde 1980’lerin başlarına kadar hedge fonlar kayda değer bir talep yaratmamıştır. 1990’larda ise hedge 

fonlara olan ilgi tekrar canlanmış ve Başkanın Finansal Piyasalar Çalışma Grubunca (President’s Working Group 

on Financial Markets) yapılan çalışma neticesinde hedge fon sayısının 1998 sonuna gelindiğinde 3,500 adeti 

bulduğu ve toplam varlık büyüklüğünün ise 1 trilyon dolara ulaştığı tahmin edilmekteydi. Bu tarihte yani 

1998’de yatırım fonlarının büyüklüğü 5 trilyon dolar büyüklüğündeydi. Diğer bir deyişle Yatırım Fonları 

sektörünün ancak %20’si kadar bir büyüklüğe sahipti (Çankaya, 2008: 2).  Hedge fonlar 50 yıllık mazisi 

boyunca taşıdığı yüksek risk ve getiri beklentisi ile birçok yatırımcının dikkatini çekmiştir. Fon sayısı ve 

büyüklüğü ile 2008 krizine kadar ciddi bir gelişim göstermiştir. Küresel hedge fonların dünya genelindeki payı 

son yıllardaki düşüşe rağmen 2009 yılı itibariyle %69 oranıyla ABD’ye aittir. Aynı yıl Avrupanın %23’tür. 

2000’li yıllarda 400 milyar $ büyüklüğündeki hedge fonlar 2009 yılında 1,7 trilyon $’a ulaşmıştır (Akyüz ve 

Karakoç, 2011: 18). Günümüzde bu rakam 2,9 trilyon $ civarındadır. 

Hedge Fonların Özellikleri   

Hedge fonlar kuruluşta, yatırımcılar açısından sınırlı sorumlu ortaklık, hedge fon yöneticisi açısından da sınırsız 

sorumlu komanditer ortaklık şeklindedir. Komandit ortaklıkta, hedge fon yöneticileri genellikle ortaklar arasında 

ekonomik menfaatlerinin sıralamasını sağlamak için ortaklık içinde kendi kişisel servetlerinin önemli bir kısmına 

yatırım yapmaktadırlar. Yatırımcılar ise, potansiyel ödeme alan başarılı yöneticilerin sabit yönetim ücretinden 

daha yüksek oranda aldığı performans odaklı ücret almaktadırlar (Akyüz ve Karakoç, 2011:8).   Yukarıda verilen 

bilgiler ile hedge fonların olumlu ve olumsuz özelliklerini değerlendirdiğimizde karşımıza temelde aşağıdaki 

maddeler çıkmaktadır (Şerbetçi, 2010: 35). 

 Buna göre hedge fonların olumlu özellikleri: 

 Likidite Sağlarlar: Yukarıda da belirtildiği gibi hedge fonların girdiği ülkelere yüksek sıcak para akışı 

gerçekleştirdikleri için hem bu ülkelerin cari açıklarının finansmanında önemli rol oynamaktadırlar hem 

de piyasaya sağladıkları likidite ile piyasadaki faiz oranlarının düşmesine, istihdamın artmasına ve refah 

seviyesinin belirli bir süre için de olsa yükselmesine yardımcı olmaktadırlar.  

 Vadeli işlem piyasalarının gelişimine katkı sağlarlar: Vadeli işlem sözleşmelerine yoğun ilgi 

duyduklarından ve riskten korunma faaliyetini gerçekleştirmeleri gerektiğinden vadeli işlem 

piyasalarına işlem yaparlar. Böylece piyasanın derinleşmesine, hacminin artmasına yardımcı olurlar.  

 Fiyat belirlenmesine ve enformasyonun doğru ve etkin kullanılmasına yararlar. 
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 Global portföylerde çeşitlilik sağlarlar. Yatırımcı risk-getiri beklentilerine uygun yeni ürünlerin ortaya 

çıkması ve yatırımcı tabanının genişlemesi bu sayede sağlanmış olacaktır.  

 Risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi ve etkin kullanılmasının sebeplerinden biri sayılırlar.  

 

Bu olumlu etkilerinin yanında aşağıda belirtilen olumsuz etkileri de mevcuttur: 

 

 Finansal stabiliteyi bozabilirler. Birçok finansal krizin başlamasında ve derinleşmesinde etkileri olduğu 

söylenmektedir.  

 Gelişmekte olan ülkenin yerel maliye ya da para politikalarının etkinliğinin azalmasına neden 

olabilirler.  

 Riskli bir yatırım aracı olarak görülmektedirler. 

 Yatırım stratejilerine uyum sağlanamaması gibi bir risk söz konusudur.  

 Bilgi eksikliği mevcut olup yetersiz şeffaflık mevcuttur.   

 Kaldıraç etkisinin çok fazla kullanılması olasıdır.  

 Masrafların ve ücretlerin yüksek olması beklenir.  

 Regülasyonlar yetersizdir.  

 Düşük likidite imkanları bulunmaktadır.  

 Denetim mekanizması zayıf olduğu için bir çok yolsuzluk veya büyük zararlar ile işlemleri 

noktalanabilir. 

  

Hedge Fonun Yapısı   

Hedge fonların, benzersiz yapıları ve statüleri nedeniyle emeklilik ve yatırım fonlarının bırakmış oldukları 

boşlukları doldurma potansiyeline sahip oldukları görülmektedir. Hedge fonlar diğer kurumlarla benzer bir 

şekilde maliyetli düzenlemelere tabi değillerdir. Yatırım fonları belirli işlemleri onaylamak için bağımsız bir 

yönetim kuruluna ve yetkili hissedarlara sahip olması gerekirken, hedge fonlar bunlara ihtiyaç duymaz. Hedge 

fonlar eğer tercih ederlerse mülkiyet ve kontrolü daha kesin bir şekilde ayırabilirler. Tipik olarak hedge fonlar bir 

genel ortak tarafından yönetilen ortaklıklardır. Yatırımcılar hedge fonların işlemlerinde cok az veya herhangi bir 

söz hakkına sahip olmayan pasif, sınırlı ortaklardır (Brav, Jiang, Partnoy ve Thomas, 2008:7). Hedge fonda 

yatırımcılar tarafından sağlanan fonlar ile, fon yönetim kurulunun  aldığı kararlar doğrultusunda uygun bir 

portföy oluşturularak optimizasyon yapılır. Yatırımcılar ile hedge fon yönetimi arasında yapılan anlaşma ve bu 

anlaşma da fonun nasıl kullanılacağına ilişkin temel bilgiler bulunmaktadır (Birtane, 2009:18). Bir hedge fon 

yapısında yer alan taraflar, yöneticiler (yatırım danışmanı), idareciler, birincil aracı kurumlar ve emanetçi 

kurumdur. Fon yöneticisi veya yatırım danışmanı, fonun aynı zamanda sponsoru, yöneticisi ve organizatörüdür. 

Fon yöneticisi; hedge fonun sponsoru olarak fonu kurar, organize eder, bir yatırım stratejisi geliştirir, fonu 

pazarlar; hedge fonun yöneticisi olarak fonu yönetir (Aksu,2009: 44). İdareciler; varlıkların değerlemesine bağlı 

olarak fonların net aktif değerlerini hesaplamak, kayıtların tutulması ve muhasebe, yasal danışmanlık, raporlama 

ve yatırımcı işlemlerinin kaydı ve takibi gibi çeşitli görevleri sunmaktadırlar. Fonun net aktif değerinin 

hesaplanması, kritik bir önem taşımaktadır, çünkü hedge fonun performansı ve yatırım yöneticisinin ücreti net 

aktif değerine göre hesaplanmaktadır. Genellikle, offshore hedge fonlar, idarecileri kullanırken, onshore fonlar, 

operasyonel destek için birincil aracı kurumlarla çalışmaktadırlar. Birincil aracılık işlemleri; finansman, 

işlemlerin takası ve kapatılması, emanet hizmetleri, risk yönetimi ve operasyonel destek olanaklarını 

içermektedir. Birincil aracılar, gelirlerinin önemli bir kısmını işlem komisyonlarından, teminatlı nakit ödünç 

verilmesi ve açığa satış işlemini gerçekleştirmek için hisse senedi veya tahvil ödünç verilmesi gibi işlemlerden 

elde etmektedirler. Emanetçi kurum ise, genellikle, menkul kıymetler ve mevduatlar gibi hedge fonların 

varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması görevini yerine getirmektedirler (Birtane, 2009: 18). 
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Şekil 1: Tipik Bir Hedge Fon Yapısı 

 
 Kaynak : (Anbar, 2009: 116) 

 

Hedge fonlar; yasal düzenlemelerin getirdiği kısıtlamalardan kaçınmak, elde edilen getiriler üzerinden hiç vergi 

ödememek veya çok az vergi ödemek için, genellikle Cayman Adaları, Virgin Adaları, Bahamalar, Panama, 

Hollanda Antilleri, Bermuda gibi vergi cenneti ülkelerde (offshore) kurulmaktadırlar (Anbar, 2009:116). 

 

Hedge Fon Yatırım Stratejileri 

Geleneksel yatırım fonları kullandıkları yatırım araçlarına göre sınıflandırılırlar. Hedge fonlar ise genellikle 

uyguladıkları yatırım stratejilerine göre sınıflandırılır. Başta gelen hedge fon türleri aşağıda sıralanmıştır 

(Şerbetçi, 2010: 38): 

 

 Piyasaya Duyarsız Fonlar/Hisse Senedi Hedge Fonlar: Bu tür fonların özelliği piyasaya karşı duyarsız 

olmalarıdır. Sermaye piyasası veya para piyasası gibi geleneksel piyasalarla bir korelasyon olmaksızın 

getiri sağlamayı hedeflemişlerdir. Piyasaya duyarsız stratejiler nereye ve neye yatırım yaptıklarından 

çok elde ettikleri getirilere göre değerlendirilir. Bu fonların temel dayanağı, düşük fiyatlanmış hisse 

senetlerini alıp aşırı fiyatlanmış hisse senetlerini satarak kar elde etmektir. Fiyatlar arasındaki 

farklılıklardan yararlanmak isterler. Bunun için hisse senetlerini ayni sektörde çift olarak seçerek piyasa 

riskini olabildiğince azaltmaya çalışırlar.  

 Alım Satım Fonları: Alım satım fonları, şirketin ya da piyasanın görünümüne bağlı olarak belirli bir 

finansal varlığın alım veya satımını kapsar. Alım satım stratejileri, satın alma (long) ve satma (short) 

pozisyonlarının kombine edilmiş halidir.  

 Belirli Durumlara Yönelen Fonlar /Özel Durum Stratejileri: Bu tür hedge fonlar yakın zamanda belirli 

durumlardan etkilenmiş finansal varlıklara yatırım yaparak kar elde etme fırsatları ararlar. Söz konusu 

finansal varlıkların geleceğe yönelik fiyat değişikliklerini öngörmeye çalışırlar. Bu fiyat değişikleri bir 

şirketin faaliyet döngüsündeki durumlara veya gelecekteki hisse senedi fiyatlarını etkileyecek haberlere 

dayanır. Bu durumlar; bir şirketin borçlarını ödeme güçlüğü içine düşmesi, şirket birleşmelerinden 

doğan arbitraj fırsatları (risk arbitrajları), şirketlerin yeniden yapılanmaları, büyük bir şirketten ayrılan 

ve yatırımcıların desteği ile piyasaya giren yeni küçük şirketlerin potansiyel yükseliş fırsatları, yeni 

hisse senedi ve tahvil ihracı, kar payı dağıtımı olarak sıralanabilir. Belirli durumlara yönelen fonlar, 

haberdeki uyarıyı hemen almayı ve kar elde etmek için habere hızla tepki vermeyi gerektirir. Şirket 

haberlerinin yani sıra makro haberler ve makro değişkenlerden kaynaklanan yeni durumlar da bu tür 

fonların kapsamındadır.  

 Aktivist Hedge Fonlar: Aktivist fonlar genellikle yönetim ve karar mekanizmasına katılmak amacıyla 

şirketin oldukça büyük bir kısmını satın alırlar. Aktivistler genellikle kısa süreli fiyat ve kar payı 

kazançları için uzun süreli beklentilerden özveride bulunurlar. Aktivist fonlar yağmacı olarak da 

nitelendirilebilir. Küçük fakat bazı sorunları olan bir şirkette oldukça büyük pozisyon alarak, şirket 

sahibini şirketi yeniden yapılandırmak veya yönetim değişikliklerine gitmek konusunda zorlayabilirler.  

 Birleşme Arbitrajları Fonu: Birleşme arbitrajları genellikle satılan firmalardan çok birleşen firmaların 

ticaretini kapsar. Burada arbitraj ticaretinin yönü, birleşmeyi isteyen şirketin birleşecek hedef şirketi 

satın almak için piyasa fiyatının üzerinde veya altında teklifte bulunmasına göre değişir. Eğer 

birleşmeyi isteyen şirket hisse senetlerinin piyasa değerinin üzerinde teklif verirse ve eğer trader 

birleşmenin olacağına inanıyorsa, birleşmek isteyen şirkette satışa ve hedef şirkette alıma gider ve 

birleşme tarihindeki spread’den kar elde eder. Eğer trader birleşmenin iptal edileceğini öngörürse 
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birleşmeyi isteyen firmada alış ve hedef firmada satış yapar. Birleşmek isteyen firma hedef şirketin 

değerinin altında bir teklifte bulunursa tersi durum geçerlidir. Birleşme arbitrajının risk arbitrajı altında 

kategorize edilmesinin nedeni birleşme spread’inin bir risk unsuru olması ve birleşmenin başarıyla 

sonuçlanmasının olasılık dahilinde bulunmasıdır.  

 Finansal Güçlük Arbitrajı / Sermaye Yapısı Arbitrajı: Genellikle hedge fonlar, finansal konularda 

uzman bir ekibe sahiptir. Bu ekip bir firmanın finansal güçlük içine düşme olasılığını değerlendirir. 

Uzmanlar finansal sıkıntılardan ve bununla ilgili haberlerden kurtulduktan sonra firmanın değerinin ne 

olacağını belirleme konusunda da oldukça iyidirler. Bu haberlere dayanarak, bir finansal güçlük arbitraj 

fonu yanlış fiyatlandırma sonucu düşük değerlenmiş bir hisse senedinden avantaj sağlayabilir. Diğer 

yaygın bir strateji şirketin adi hisse senetleri ile tahvilleri arasındaki değerle ilgilidir. Tahvil sahipleri 

şirketin iflası durumunda alacakları ilk olarak ödenecekler arasındadır. Bu durum şirketin borç ve 

sermayesi arasında piyasada potansiyel yanlış fiyatlamalara neden olabilir. Eğer piyasada firmanın 

kredibilitesi hakkında kötü haberler dolaşırsa, taşıdıkları risklerin farklı olması nedeniyle hisse senetleri 

tahvillere göre çok daha olumsuz etkilenir. Bir trader adi hisse senetleri ile tahviller arasındaki 

değerleme farklılıklarından kar sağlayabilir.  

 İstatistiksel Arbitraj: İstatistiksel arbitrajda, gelişmiş ticaret teknolojilerinin kullanıldığı karmaşık 

sayısal teknikleri içeren bilgisayar modellerini kapsar. Bu modeller belirli finansal veriler 

karşılaştığında alım veya satım sinyalleri verir. İstatistiksel arbitraj türev ürünlerin yanlış fiyatlanmasını 

ve bundan doğan arbitraj fırsatlarını da gösterir. 

Bir hedge fon, bir veya daha fazla stratejiyi kullanabileceği gibi, farklı stratejilerin kombinasyonların oluşan 

melez bir strateji de kullanabilir. Dolayısıyla, hedge fonlar bir veya daha fazla kategoriye girebilir. Ayrıca, bu 

stratejiler sadece hedge fonlara özgü stratejiler değildir. Ticaret bankaları, yatırım bankaları ve menkul kıymet 

firmaları da söz konusu stratejileri kullanabilmektedirler (Anbar, 2009: 121).  Geleneksel yatırım fonları, yatırım 

yaptıkları varlıklara göre sınıflandırılırken, hedge fonlar, genellikle kullandıkları yatırım stratejilerine göre 

sınıflandırılmakta ve hedge fonların kullandıkları yatırım stratejileri de yönlü stratejiler ve olay-bazlı stratejiler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yönlü (directional) stratejiler, piyasa hareketlerini ve dalgalanmalarını önceden 

tahmin etmeye çalışan, riski sıfırlamak yerine risk alarak genellikle net alım ya da net satım pozisyonu taşıyan ve 

dolayısıyla yüksek riskle orantılı olarak yüksek getiri sunan stratejilerdir (Garbaravicius ve Dierick, 2005:9). 

Olay bazlı (event driven) stratejiler, bir işletmenin hayat döngüsü içerisinde, spesifik bir olayın (birleşme, satın 

alma, iflas, temerrüde düşme, yeniden yapılanma gibi) gerçeklemesinden kaynaklanan fiyat dalgalanmalarından 

veya dengesizliklerinden kazanç sağlamaya çalışan stratejilerdir (Ferguson ve Laster, 2007:47).  Kullandıkları 

stratejilere göre hedge fonların sınıflandırılması aşağıdaki tablodaki gibi gösterilebilir. 

 

Tablo 1. Kullandıkları Stratejilere Göre Hedge Fonlar 
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Global Makro 

Fonlar 

Makroekonomik gelişmelere bağlı olarak hisse senetleri, tahviller, yabancı 

paralar, faiz  oranları ve emtia fiyatlarındaki değişikliklerden kazanç 

sağlamak amacıyla tek yönlü pozisyon alan fonlardır.  

Uzun/Kısa 

Pozisyonlu Fonlar 

Piyasa riskini azaltmak ve fonun performansını bir bütün olarak varlık 

sınıfının  performansından izole etmek amacıyla hisse senedi ve/veya 

tahvil piyasasında uzun ve kısa pozisyon alan fonlardır. Alınan 

pozisyonlar net uzun, net kısa veya piyasa nötr olabilir.  

Açığa Satış Fonları  

Aşırı değerli olduğuna inanılan menkul kıymetleri açığa satarak kazanç 

sağlamaya çalışan fonlardır. Fon, fiyatların düşeceği beklentisi üzerine 

işlem yapmaktadır. Bu fonlar, çoğunlukla hisse senetlerinde ve türev 

ürünlerde net kısa pozisyonlar almaktadırlar.   

Futures Piyasaları 

Fonları  

Hisse senetleri, faiz oranları, yabancı paralar, endeks, emtia gibi çeşitli 

fiziki ve finansal varlıklar üzerine düzenlenen futures sözleşmelerin alım-

satımında uzmanlaşmış olan fonlardır.  

Gelişmekte Olan 

Piyasalar Fonları  

Gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymetleri üzerine işlem yapma 

konusunda uzmanlaşmış olan fonlardır.  

Değiştirilebilir  

Menkul Kıymet 

Arbitraj Fonları   

Bir firmanın değiştirilebilir menkul kıymetlerde uzun pozisyon ve söz 

konusu firmanın hisse senetlerinde kısa pozisyon alarak kazanç sağlamaya 

çalışan fonlardır.  
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Sabit Getirili 

Menkul Kıymet 

Arbitrajı   

Sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki küçük farklılıklardan ya da 

fiyatlama hatalarından yararlanarak kazanç sağlamaya çalışan fonlardır.    

Nötr-Hisse Senedi 

Piyasa Fonları  

Piyasa riskini elimine etmek için uzun ve kısa pozisyonla eşleştirilmiş 

hisse senedi portföylerini elde tutan ve fiyat anomalilerinden kazanç 

sağlamaya çalışan fonlardır.  

O
la

y
 B

a
zl

ı 
S
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a
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Risk (Birleşme ) 

Arbitrajı Fonları   

Devralınan ya da ele geçirilen firmanın hisse senetlerinde uzun pozisyon, 

devralan ya da ele geçiren firmanın hisse senetlerinde kısa pozisyon alarak 

kazanç sağlamaya çalışan fonlardır.  

Mali Sıkıntı 

İçindeki İşletme 

Menkul Kıymetleri 

Fonları  

İflas, temerrüde düşme veya yeniden yapılanma süreci içinde olan bir 

firmanın menkul kıymetlerinde uzun veya kısa pozisyon alarak kazanç 

sağlamaya çalışan fonlardır.    

Kaynak : (Anbar, 2009: 122) 

Hedge Fonların Piyasaya Etkisi 

Hedge fonlar, finansal piyasaların gelişiminde önemli ve pozitif bir rol oynamaktadır. Süregelen ticari 

faaliyetleri, finansal piyasalarda likiditenin artmasına yardım etmekte ve fiyatların oluşum sürecini 

desteklemekte, böylece piyasa etkinliğini teşvik etmektedir. Hedge fonları aynı zamanda likit olmayan, değişik 

finansal araçlara yatırım yapmakta ve bu faaliyetler arasındaki ticaret geliştirerek finansal piyasaların 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Engin, 2009: 30). Ayrıca, hedge fonların uzmanlaşmış yapısı, piyasaların 

daha etkin olarak araştırılmasına, görünmez el mekanizmasının daha iyi oluşmasına ve dolayısıyla varlık 

fiyatlarının oluşumunda spekülatif fiyatlandırmaların azalmasına yol açmaktadır. Buna ek olarak, hedge fonların 

düzenlemeye tabi olmaması, yatırım araçlarının çeşitliliğine (diversification) ve daha etkin risk-getiri dağılımına 

imkan vermektedir (Aydın ve Us, 2008: 179).  Fakat bu olumlu etkilerin yanı sıra bazı olumsuz etkilerde söz 

konusu olmaktadır. Özellikle, LTCM (Long Term Capital Management) adlı bir hedge fonun, büyük zarar 

etmesi ve batma noktasına gelmesi, finansal sistemin istikrarı açısından hedge fonların faaliyetlerinden 

kaynaklanabilecek risklere ilişkin tartışmaların başlamasına neden olmuştur (Engin 2010: 35). Hedge fonlar; 

kayıtlı ve şeffaf bir yapıya sahip olmadıkları, bazı piyasalarda çok büyük işlem hacimlerine sahip oldukları ve 

aşırı kaldıraç kullandıkları için global finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabilirler ve bu nedenle hedge 

fonlar, gözetim ve denetim altına alınmalıdır (Anbar, 2009: 11). Ayrıca, hedge fonlara ilişkin bir diğer endişe 

unsuru söz konusu fonların aşırı oranda kaldıraç etkisi yarattığı ile ilişkilidir. Bu yöndeki görüşler özellikle 1998 

yılında Rusya’da yaşanılan LTCM krizine dayanmaktadır (Aydın ve Us, 2008: 179). 

Dünya'da Hedge Fonlar 

Finansal piyasaların ve yatırım araçlarının gelişmesine paralel olarak, 1980’li yıllarda kurulan hedge fonların 

sayıları artmaya başlamıştır. 1980’li yıllar George Soros, Bruce Kovner ve Julian Robertson gibi fon 

yöneticilerinin %50 ile %100 arasında değişen büyük getiriler elde ettiği bir dönem olmuştur. Bu fonların 

başarılarına bağlı olarak hedge fonların sayıları da hızla artmış ve 1980’lerde birkaç milyon dolarlık fonu 

yöneten fonlar, 1990’ların başlarına gelindiğinde bir milyar dolardan daha fazla fonu yönetir hale gelmişlerdir 

(Dreyfus, 2007:4). Hedge fonlar tarafından yönetilen varlık tutarının, global finansal piyasalardaki bütün 

varlıkların oldukça küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen, hedge fonların finansal piyasalardaki aktif ve etkin 

rolleri, hedge fonları global finansal piyasalarda giderek daha önemli bir piyasa oyuncusu konumuna 

getirmektedir (Anbar, 2009: 100). 1990 yılından 2008 yılına kadar, hedge fon sektörü, yönetilen aktif tutarı 

bakımından 38 kat ve hedge fonların sayısı bakımından 15 kat büyümüştür (Hedges, 2005:13). Hedge fonların 

büyümeye devam ederek, 2008 yılında aktif büyüklüğünün 2 trilyon doları geçeceği ve 2010 yılında, 4 trilyon 

dolara ulaşacağı tahmin edilmekteydi, ancak ekonomik krizler üzerindeki etkileri nedeni ile eleştirilen hedge 

fonlar, 2008 krizi mağduru olmuş krizden olumsuz etkilenmiş ve beklentilerin aksine aktif büyüklüğü 1,3 trilyon 

dolar civarlarına kadar gerilemiştir. Hedge fonlar için milat kabul edilen olay Lehman Brothers’ın konkortado 

ilanıdır. Bu iflastan sonra yatırımcılar arasında panik havası hakim olmuş ve yatırımcılar hedge fonlardan 

paralarını çekmeye başlamıştır. Likiditenin hedge fonlardan çekilmesi hedge fonların değerinin düşmesine neden 

olmuştur. Hedge fonların değer kaybetmesi 2007 yılının son çeyreğinden itibaren başlamış, 2008 yılının son 

çeyreğine gelindiğinde ise hedge fonlar en düşük seviyelerine inmiştir (Aksu, 2009: 77). Kriz sonrası dönemde 

hedge fonlara olan ilgi devam etmiş ve gün geçtikçe artmıştır. HFR' nin 2016 Şubat ayında yayınlamış olduğu 

rapora göre hedge fon sektörünün aktif büyüklüğü 2015 yılı sonu itibari ile 2,9 trilyon dolara yükselmiştir 

(www.hedgefundresearch.com). Hedge fonların yıllar itibari ile göstermiş olduğu büyüme trendi aşağıda yer alan 

tabladan da görülebilmektedir. 
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Şekil 2. Global Hedge Fon Endüstrisinin Büyüklüğü 

 

Kaynak: HFR (www.hedgefundresearch.com) 

Şekil 2' de 2000 - 2014 yılları arasındaki dönemde dünya genelinde hedge fon endüstrisindeki fon sayılarındaki 

artış ve bu fonların yönetmekte olduğu aktiflerdeki büyüme görülebilmektedir. 2008 yılında yaşanan düşüş 

eğiliminden sonra yeniden büyüme sürecine girdiği görülmektedir. Son yıllarda  yaşanan bu artışlara paralel 

olarak Avrupalı ve Asyalı yatırımcılarca hedge fonlara yapılan yatırımlar da artış göstermekte, ancak bu 

varlıkların büyük çoğunluğu ABD ve İngiltere’deki danışmanlarca yönetilmektedir. Bu fonların ilk ortaya çıkışı 

ve hızla büyümesi ABD’de gerçekleştiğinden, bu alanda ABD kökenli firmaların belirgin bir ağırlığı 

bulunmaktadır (Engin, 2010: 50).  Aşağıda yer alan tablo'da bölgeler itibari ile hedge fonların dağılımları ve 

bunların aktif büyüklükleri verilmektedir. 

Tablo 2. Bölgelere Göre Hedge Fonların Sayıları ve Aktif Büyüklükleri 

Bölgeler Fon Sayısı 
Yönetim Altındaki Aktif Büyüklüğü 

(Milyar $) 

Kuzey Amerika 5.202 $1.429 

Güney Amerika 391 $582 

Avrupa, Ortadoğu ve Rusya 4.019 $485 

Japonya 238 $16,3 

Japonya Dışındaki Diğer Asya Ülkeleri  1.139 $144,3 

Toplam 10.989 $2.657 

Kaynak: www.valuewalk.com 

 

Tablo'da görüleceği üzere fon sayısı ve aktif büyüklüğü açısından Kuzey Amerika' nın ilk sırada yer aldığı bunu 

ise Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'nın takip ettiği görülmektedir. Bölgelere göre fon sayıları göz önünde 

bulundurulduğunda aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Kuzey Amerika bölgesi dünya genelinde faal olan hedge 

fonların %47' sine sahipken, onu  %37 ile Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'nın olduğu bölge takip etmektedir. 
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Şekil 3. Bölgelere Göre Fon Sayısı  

 

Kaynak: www.valuewalk.com 

Aktif büyüklük açısından ele alındığında ise Kuzey Amerika'nın dünya hedge fon endüstrisinin %54' ne sahip 

olarak ilk sırada yer aldığı onu da %22'lik bir oranla Avrupa, Ortadoğu ve Rusya'nın olduğu bölgenin takip ettiği 

görülmektedir. 

 

Şekil 4. Bölgelere Göre Fon Sayısı   

 

Kaynak: www.valuewalk.com 

Dünya Bankası’na göre, hedge fonlar bir ülke ve bunların yönetimleri altındaki aktif tutarı da söz konusu ülkenin 

gayri safi milli hasılası olarak düşünüldüğünde, hedge fonlar, dünyada sekizinci büyük ülke konumunda 

bulunmaktadır. Hedge fonların kaldıraçlı pozisyonları dikkate alındığında hedge fon sektörünün potansiyel etkisi 

daha da büyümektedir (Delasantellis, 2006:2).  Dünyada faal olan hedge fonların en büyük ilk onu aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (www.investopedia.com): 

1. Bridgewater Associates LP: Connecticut merkezli bu firma $87.1 milyar dolarlık hedge fon 

yönetimine sahiptir.  

2. J.P. Morgan Asset Management daha büyük olan JPMorgan Chase & Co. (JPM)' in bir parçası olan 

bu firma  $59 milyarlık hedge fon yönetimine sahiptir. 

3. Och-Ziff Capital Management Group LLC: 1994 yılında kurulan ve New York merkezli olan Och-

Ziff (OZM)  $ 47.1 milyar değerinde bir hedge fon yönetimine sahiptir.   

4. Brevan Howard Asset Management LLP: 2002 yılında kurulan Brevan Howard Londradan 

yönetilmekle beraber dünya genelinde ofislere sahiptir. Bu firma yönetimi altında $40 milyar değerinde 

hedge fon bulundurmaktadır. 

http://files.shareholder.com/downloads/ONE/3747340183x0x742271/cb16138a-cdf1-49d2-8996-2176f7e0dad5/2013AR_FinancialHighlights.pdf
http://www.investopedia.com/markets/stocks/jpm/
http://www.investopedia.com/markets/stocks/ozm/
https://www.brevanhoward.com/
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5. BlueCrest Capital Management: BlueCrest 2000 yılında kurulmuş dünya genelinde ofisleri olan bir 

şirkettir $34.2 milyarlık hedge fona sahiptir. 

6. BlackRock: New York merkezli olan bu firma 11,000 çalışanı ile en büyük varlık yönetim 

şirketlerinden birisidir. $31.323 milyar değerindeki hedge fonu yönetmektedir. 

7. AQR Capital Management LLC: 1998' de Greenwich' te kurulan AQR toplam  $29.9 milyar hedge 

fona sahiptir.  

8. Lone Pine Capital LLC: 1997' de Greenwich' te kurulan Lone Pine Capital, $29 milyar hedge fona 

sahiptir. 

9. Man Group plc: Londra merkezli Man Group, 1783 yılında kurulmuş ve toplamda $28.3 milyar 

değerinde hedge fona sahiptir. 

10. Viking Global Investors: Greenwich, Connecticut merkezli Viking Global 1999 yılında kurulmuş ve 

$27.1 milyar değerindeki hedge fona sahiptir. 

Türkiye’de Hedge Fonlar   

Alternatif yatırım araçları olarak bilinen gayri menkul yatırımları, özel sermaye yatırımları, yönetilen vadeli 

işlemler ve hedge fonlar ilgi toplamaya başlamışlardır. Hedge fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu 

Türkiye'de 2006 yıl sonu itibarı ile yasal altyapıyı hazırlayarak tebliğ yayımlamış ve risk yönetimi gibi alanlarda 

çeşitli destekleyici tebliğleri ise 2007 yılında yayımlamış, 2008 yılından itibaren hedge fonlar Türkiye Sermaye 

piyasasında faaliyete başlamışlardır. Bu fonlar sadece nitelikli yatırımcılara hitap ederek varlık düzeyleri 

1.000.000 USD ve 1.000.000 TL üzerinde olan yatırımcılara yatırım yapma izni verilmiştir (Hosseini, 2011: 

107). Tebliğ de belirtilen nitelikli yatırımcılar olarak aşağıda yer alan yatırımcı türleri kastedilmektedir 

(www.spk.gov.tr). 

 Yerli ve yabancı yatırım fonları, 

 Emeklilik fonları, 

 Yatırım ortaklıkları, 

 Aracı kurumlar, 

 Bankalar, 

 Sigorta şirketleri, 

 Portföy yönetim şirketleri, 

 İpotek finansmanı kuruluşları, 

 Emekli ve yardım sandıkları, 

 Vakıflar, 

 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, 

 Kamuya yararlı dernekler 

 Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar 

 Fon katılma paylarının halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para 

ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Uluslararası piyasalarda hedge fon olarak bilinen, Türkiye'de ise Serbest Yatırım Fonu adıyla kurulan fonların 

ilk örneği İş Yatırım Arbitraj Serbest Yatırım Fonudur.  Sermaye piyasası kurulu ilk hedge fonu, 2008 yılının 

Ağustos ayında kayda almış olup, 12 Kasım 2008 tarihinde satışa sunmuştur. Fon 30 milyon TL başlangıç tutarlı 

olarak başlamıştır ve İş Yatırım, asgari fon işlem tutarını ise 100 bin TL olarak belirlemiştir (Engin, 2010: 44). 

Günümüzde ise serbest yatırım fonlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Türkiye'de bu gün itibari ile aşağıda yer 

alan tabloda gösterildiği gibi 55 serbest fon faaliyet göstermektedir (www.kap.gov.tr).   

 

Tablo: Türkiye'de 2016 yılı İtibari İle Faal Olan Serbest Yatırım Fonları 

Fon 

Kodu Fon Adı Fon Kurucusu 

ARP 

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 

FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

ARU 

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 

İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

ABS 

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 

SERBEST FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

APP AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

http://www.aqr.com/
https://www.vikingglobal.com/
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AAS ATA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

AVC ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

DGH ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

AHM 

ATLAS PORTFÖY CREDITWEST SERBEST 

ÖZEL FON ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

AZV AZİMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IBH AZİMUT PYŞ İKİNCİ SERBEST FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IBR 

AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 

SERBEST FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

FYM AZİMUT PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

GBC 

AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ 

FONU AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

BMS BURGAN PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

DPB DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

DDS 

DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL 

FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IAS 

ERGO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 

SERBEST FON QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

GPL 

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 

FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

GAS 

GARANTİ PORTFÖY İSTANBULL SERBEST 

FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IAN 

İSTANBUL PORTFÖY ANTARES MUTLAK 

GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IIP İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IAF İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

FYP İSTANBUL PORTFÖY SERBEST FON İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPE 

İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST 

ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPU İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPC İŞ PORTFÖY CK SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

ISS İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IYR İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPR İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPG İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPK İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPO İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

KRS KARE PORTFÖY SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

KTR 

KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 

FON KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

KTS KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IDD 

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI 

SERBEST FON LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IAP MAGNA CAPİTAL PORTFÖY SERBEST FONU 

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ 

A.Ş. 
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OSH OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

OSC 

OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST 

FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

OSG 

OSMANLI PORTFÖY BEYLERBEYİ SERBEST 

FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

OSV OSMANLI PORTFÖY VİRTÜS SERBEST FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

OYT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPP PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

IPF PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

TCC TACİRLER PORTFÖY SERBEST FON TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

TDB TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

UOS ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

USY 

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 

SERBEST FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

UPU ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

YPK 

YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST 

FON YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

YKS 

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST 

FON YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

YPF 

YAPI KREDİ PORTFÖY YEDİTEPE SERBEST 

FON YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

ZPB ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

Kaynak: www.kap.gov.tr 

 

Tabloda yer alan fonların çok büyük bir bölümü 2015-2016 yıllarında kurulmuş olup yeterli veri bulunmaması 

nedeniyle  performans değerlemesi yapmaya olanak sağlamamaktadır. Dünya piyasalarında 3 trilyon dolar 

büyüklüğündeki bir varlık yönetimine sahip olan hedge fon endüstrisi göz önünde bulundurulduğunda 

Türkiye'deki hedge fon endüstrisinin son yıllardaki artan ilgiye rağmen yeterli düzeyde olmadığı ifade 

edilebilmektedir. Türkiye'deki hedge fon endüstrisinin gelişmesinin önünde çeşitli engeller olduğu görülmekte 

ve aşılması gereken bu engeller aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Engin 2010: 48): 

 Piyasaların yeterince (VOBAS, OTC, Açığa Satış imkanları vb.) gelişmemiş olması,  

 Yatırımcıların bu konudaki bilgi düzeyinin ve bu ürünlere talebin yetersiz olması,  

 Düşük regülasyona ve düşük vergi rejimine sahip offshore ülkelerde hedge fon kurmanın daha cazip 

olması,  

 Yetkin hedge fon yöneticilerinin sayı olarak az olması  

 Hedge Fon için mevcut yazılımların yetersiz olması. 

Türkiye yapmış olduğu yasal düzenlemeler sonucunda bu piyasadaki pastadan pay alabilecek altyapıyı hızla tesis 

etmekte ve hedge fon endüstrisinin sahip olduğu bu büyük pastadan pay almaya başlamaktadır. Ancak hedge fon 

endüstrisinin Türkiye’de gelişebilmesi ve ilginin daha fazla artması için tanıtıma azami düzeyde önem 

verilmelidir. Özellikle, hedge fonların Türkiye’de gelişiminde varlıklı bireysel müşterilerden ziyade kurumsal 

yatırımcılar oldukça önemli bir yer teşkil edecektir. Mevcut tabloya karşın hedge fon endüstrisi varlığını 

sürdürmeye devam edecektir. 

Sonuç 

Hedge fonlar, finansal aracıların yeni bir çeşidi olarak gelişmiştir. Günümüz finansal piyasalarında son derece 

önemli role sahip olan hedge fonlar düşük risk ile yüksek getiri elde etmeyi amaçlayan agresif yatırım 

araçlarıdır. Hedge fonların temel özelliği, yatırım yaptığı varlıklar ve izlediği yatırım stratejileri açısından hiçbir 

kısıtlamaya tabi olmamaları ve diğer fonların veya fon yönetim firmalarının tabi olduğu yasal düzenlemelerin 

çoğundan muaf olmalarıdır. Özellikle türev piyasası araçları kullanan hedge fonların küresel finans sisteminde 

pozitif ve negatif etkileri bulunduğu savunulmaktadır. Hedge fonlar, yatırımcılar ve finansal piyasalar açısından 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

226 
 

çeşitli yararlar sağlamasına karşın faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskler de söz konusudur. Hedge 

fonların finansal piyasalar üzerinde pozitif etkiye sahip olması, likit olmayan piyasalarda, yüksek işlem 

hacimlerine sahip olmalarına ve türev ürünleri sınırsız bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktadır. Hedge 

fonlar, 2000' li yıllardan itibaren büyük yatırım araçları oluşturmuş, yüksek kaldıraç oranıyla finansal varlıklara  

yatırımda bulunmuşlardır. Hedge fonlar zaman içerisinde spekülatif amaçlı işlemlerin odağı haline gelmişlerdir. 

Bu durum hedge fonların 2008 küresel finans krizinden sorumlu tutulmasına neden olmuştur. Sorumlu 

tutulmalarının yanı sıra hedge fonlar bu krizin mağdurları arasında da yerini almıştır.  Hedge fonlar krizden 

dolayı çok etkilenmiş, kriz sonrası aktif büyüklükleri 1.3 trilyon dolar civarlarına kadar gerilemiştir. Fakat kriz 

sonrası yıllarda hedge fonlar, global finansal piyasalarda önemli oyunculardan biri olmaya devam etmiştir. 

Özellikle 1990’lar dan sonra hızla büyüyen hedge fon sektörü, yaklaşık 2,9 trilyon dolar değerindeki bir aktifi 

yönetir hale gelmiştir. Türkiye ise özellikle son yıllarda yapmış olduğu yasal düzenlemeler sonucunda bu 

piyasadaki pastadan pay alabilecek altyapıyı hızla tesis etmektedir. Hedge fonlara ilişkin Sermaye Piyasası 

Kurulu Türkiye' de 2006 yıl sonu itibarı ile yasal altyapıyı hazırlayarak tebliğ yayımlamış ve risk yönetimi gibi 

alanlarda çeşitli destekleyici tebliğleri ise 2007 yılında yayımlamıştır. 2008 yılından itibaren hedge fonlar 

Türkiye Sermaye piyasasında serbest yatırım fonları adı altında faaliyete başlamışlardır. Bu fonlar sadece 

nitelikli yatırımcılara hitap ederek varlık düzeyleri 1.000.000 USD ve 1.000.000 TL üzerinde olan yatırımcılara 

yatırım yapma izni verilmiştir. Günümüzde Türkiye' de 55 serbest yatırım fonu faaldir. Hedge fonların daha 

düşük şeffaflığa sahip olmaları, sadece nitelikli yatırımcılara yatırım izni verilmesi, enflasyon oranına bağlı reel 

faizlerin yüksek olması, Türkiye piyasasının yeterince gelişememesi ve yatırımcıların yeterince bu fonu 

tanımaması Türkiye'de hedge fonların gelişmesini engellemiştir. Gelecekte Hedge Fon Endüstrisinin Türkiye’de 

gelişebilmesi için tanıtıma azami düzeyde önem verilmelidir. Ayrıca vergi avantajının sağlanması, bilgi ve 

şeffaflığının artırılması ve yazılımların geliştirilmesi ve katılma payında düzenlemeler yapılması, risk 

yönetiminin sıkı sıkı yapılması ve doğru stratejinin doğru zamanda uygulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO 500) faaliyet gösteren işletmelerin 2008 küresel kriz öncesi 

ve sonrası etkinliklerini ölçmektir. Etkinlik ölçümü için girdi yönelimli ve ölçeğe göre sabit getiri yaklaşımlı 

Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 2003-2013 yılları arasında on beş adet işletme 

incelendi. Aktif karlılığı ile özsermaye karlılığı değişkenleri çıktı değişkenleri olarak kullanılırken, girdi 

değişkenleri ise, aktif devir hızı ile özsermaye devir hızı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, krizden bir yıl önce 

sadece bir işletme etkinlik gösterirken, krizden bir yıl sonrası için üç işletme etkinliği yakalayabilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlik Ölçümü, Performans, Veri Zarflama Analizi 

 

MEASURING OF EFFICIENCY OF ISO 500 INDUSTRY COMPANIES BEFORE AND 

AFTER CRISIS 

 

ABSTRACT  

The aim of the study is to measure the efficieny of the companies which traded in ISO 500 (Istanbul Chamber of 

Industry) before 2008 global crisis and 2008 global crisis after. Data Envelopment Analysis (DEA) which is 

input oriented and constant returns to scale model is used to measure of the efficiency. It is examined 15 

companies between 2003 and 2013 in this study. Return on asset and return on equity are used as output data 

whereas asset turnover and equity turnover are the input data. As a result, while one company is only efficient 

before  crisis, three companies are efficient after crisis.  

Key Words: Measuring of Efficiency, Performance, Data Envelopment Analysis 

 

Giriş  

İşletmeler, yatırımlarını finanse etmek için kaynak kullanmak zorundadırlar. Yatırımların ekonomik ömürleri 

boyunca nakit akışları işletmelerin yatırımlarının getirisini oluşturmaktadır. Yine kullanılan kaynakların verimli 

kullanılıp kullanılmadığı, işletmeler açısından önemli konulardan biridir. Özellikle kriz dönemlerinde 

işletmelerin etkinliğinin ölçülmesi hayati bir önem taşımaktadır. Yaşanan küresel kriz, işletmeleri kaynaklarını 

etkin kullanmaya zorlanmış ve hedeflerini de bu yolda belirlemeye mecbur bırakmıştır. Artan rekabet 

neticesinde kaynakların daha verimli alanlarda kullanılması gereği işletmeleri bu alanda daha dikkatli olmaya 

zorlamıştır. 

Bu çalışmaya, İSO (İstanbul Sanayi Odası) 500 Sanayi işletmelerinin 2013 yılı itibariyle ilk 100 işletme 

içerisinde yer alan ve süreklilik gösteren, aynı zamanda verilerine ulaşılabilen 15 adet işletme konu olmuştur. 

Çalışmada işletmelerin 2008 küresel kriz öncesinde ve sonrasındaki etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
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bağlamda 2003-2007 ile 2009-2013 yılları incelenmiştir. Çalışmada çıktı değişkenleri olarak özsermaye karlılığı 

ile aktif karlılığı ve girdi değişkenleri olarak da aktif devir hızı ile özsermaye devir hızı kullanılmıştır. 

Çalışmada, etkinliğin ölçülmesinde parametrik olmayan yöntemlerden biri olan ve işletmelerin etkinliklerinin 

ölçülmesinde sıkça kullanılan Veri Zarflama Analizi (VZA) seçilmiştir. VZA’ da girdi odaklı ve çıktı odaklı 

olmak üzere iki yaklaşım söz konusudur. Bunun yanında ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri 

durumları da mevcuttur. Bu çalışmada etkinlik değerini belirlemek için ölçeğe göre sabit getiri ve girdi yönelimli 

VZA modeli kullanılmıştır.  

Literatür 

Ulucan (2002) çalışmada, 2000 yılı itibariyle İSO 500 içerinde yer alan ve İMKB’de işlem gören 103 işletme 

incelenmiştir. Ölçeğe göre sabit getiri modeli ele alınarak etkinlik skorları belirlenmiştir. Çalışmada üç ayrı girdi 

ve çıktı modelleri geliştirilmiştir. Bu üç girdi/çıktı kompozisyonunda aynı girdi kompozisyonu kullanılmıştır. 

Bunlar, işletmenin çalışan sayısı, aktifleri ve özsermayeleridir. Üç yaklaşımdan birincisi karlılık verilerine göre 

(satışlar ve kar); piyasa verilerine göre (piyasa değer, hisse başına kar, getiri) ve karlılık ve piyasa verilerine göre 

(satışlar, kar, piyasa değeri, hisse başına kar ve getiri) çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, 

karlılık ölçütleri çıktı olarak kullanıldığında, 103 işletmeden sadece 8’i göreli etkin çıkmıştır. Piyasa ölçütleri 

çıktı olarak kullanıldığında yine 8 işletme etkin çıkmıştır. Her iki ölçüt birlikte kullanıldığında ise toplam 14 

işletme göreli etkin çıkmıştır.  

Benli (2006) çalışmasında, 2000-2004 dönemi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hem tüm imalat sanayi, hem 

de sektörler bazında işletmelerin performans ölçümlerini yapmıştır. Performans ölçümünde Veri Zarflama 

Analizi ve Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada 2000-2004 

döneminde hiçbir sektörün ortalama olarak tam etkinlik düzeyine (1.000) ulaşamadığı görülmüştür. Çalışmada 

teknik etkinlik endekslerine göre, nispi olarak en etkin sektörün gıda, içki ve tütün sektörü olduğu ve en az etkin 

sektörün ise, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler sektörü olduğu tespit edilmiştir. 

Afza ve Asghar (2010) çalışmalarında, Pakistan’da 2003-2007 yıllarında sigorta şirketlerinin etkinliğini tahmin 

etmek için VZA’yı kullanmışlardır. Çıktı değişkeni olarak yatırım gelirleri ve brüt prim gelirleri ve girdi 

değişkenleri olarak ise işgücü, ticari hizmetleri, özsermaye ve borç tutarı kullanılmıştır. Sonuç olarak, sigorta 

şirketlerinin ortalama %92.7 teknik etkinliğe, %81.12 dağıtım etkinliğine ve %75.44 maliyet etkinliğine sahip 

olduğu bulunmuştur. 

Yayar ve Çoban (2012) İSO 500’e giren dokuma ve giyim eşya sanayinde faaliyet gösteren 25 işletmeyi, girdi 

yönelimli ve ölçeğe göre sabit getiri modeli kullanarak 2008-2010 yılları açısından analiz etmişlerdir. Sonuç 

olarak, 2010 yılında dokuma sanayinde 4, giyim sanayinde ise 2 işletme etkin bulunmuştur. Yayar vd. (2012) 

çalışmalarında, İSO 500 sanayi işletmelerinin etkinliklerini ölçmek için girdi yönelimli VZA tekniğini 

kullanmışlardır. 2005-2010 dönemi 14 işletme incelenmiş olup, girdi değişkenleri olarak Net Varlıklar, 

Özsermaye ve Çalışan Sayısı; çıktı değişkenleri olarak ise Net Satışlar, Vergi Öncesi Kar ve İhracat değerleri 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2010 yılında 3 işletme etkin olarak bulunmuştur.  

Kamaruddin ve Abokaresh (2012) çalışmalarında, Libya’da ki üretim işletmelerinin teknik etkinliklerini 2000-

2008 dönemi için ölçmüşlerdir. Çalışmanın amacı, özelleştirme öncesi ve sonrası işletmelerin üretim etkinliğini 

kıyaslamaktır. Sonuçlar göstermektedir ki özelleştirme öncesi ortalama etkinlik skoru %49,5, özelleştirme 

sonrası ise %62,3’tir.  

Benli (2012) çalışmasında konaklama işletmelerinin (otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping ve kaplıca gibi 

dinlenme tesisi) verilerini kullanarak 2007- 2010 dönemi Ege, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Akdeniz 

bölgesindeki illerin teknik etkinlik, teknik etkinlikteki değişme, teknolojik değişim ve toplam faktör verimliliği 

ve bileşenlerindeki değişmelerini ölçmüştür. Çalışmada toplam tesise geliş sayısı ve geceleme sayısı çıktı olarak 

kullanılırken, toplam yatak kapasitesi ise girdi olarak belirlenmiştir. Akdeniz ve Ege bölgesindeki illerdeki 

konaklama işletmelerinin Batı ve Doğu Marmara bölgesindekine göre turistik açıdan zengin ve gelişmiş olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca, 2007-2010 dönemi ortalama teknik etkinlik değerlerine göre ise hiçbir ilin ve 

konaklama işletmelerinin etkin olmadığı sonucu görülmüştür. 

Mittalvd.(2013)Hindistan perakende sektöründe 360 işletme incelenmiştir. Bu işletmeler iki gruba ayrılmıştır. 

Birinci grup işletmeler 2009-2010 ve ikinci grup işletmeler ise 2010-2011 yıllarını kapsayan 180 işletme olarak 

analize dahil edilmiştir. Çalışma sonucuna göre, iki yıl için 360 işletmenin 81’i yüksek etkin, 206’sı etkin ve 

73’ü az etkin bulunmuştur. Ayrıca, 2010-2011 ile 2009-2010 yılları kıyaslandığında etkin işletmelerin sayısı 

98’den 108’e çıkmıştır.  

Rai (2013), 1985-1995 dönemi, Amerika Birleşik Devletleri Havayolu işletmelerinin etkinliğini ölçtüğü 

çalışmasında, sabit getirili VZA modelini kullanmıştır. Girdi değişkenleri olarak, uçak sayısı, işçi sayısı ve 

tüketilen yakıt miktarı, çıktı değişkenleri olarak ise yolcu sayısı, kalkış sayısı, mil başına yolcu geliri ve mil 
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başına yakıt kullanılmıştır. Etkinlik analizinin sonuçları, etkinliği ve hisse senedi getirileri ile ilgili olup 

olmadığını belirlemek için uygulanmıştır. Çalışmada her bir yıl için iki portföy oluşturulmuştur, biri etkin olan 

havayolu portföyü diğeri ise etkin olmayan havayolu portföyüdür. Ham veriler / getiriler kullanıldığında etkin 

portföy etkin olmayan portföye göre her yıl için yüzde 23 üstündür. 

Karakayavd. (2014) çalışmalarında Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemini incelemişlerdir. Bu amaçla, 2011 

yılı itibariyle Türkiye’de bireysel emeklilik şirketlerinin etkinliğini Veri Zarflama Analizi ile ölçmüştür. 

Çalışmada, çalışan sayısı ve aktif toplamı girdi değişkeni ve toplanan primler ve fonların toplam büyüklüğü çıktı 

değişkenleri olarak belirlenmiştir. 14 Bireysel emeklilik şirketi çalışmaya dahil edilmiş olup, bunların sadece 3 

tanesi ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında etkin çıkmıştır.  

Yayar ve Karaca (2014) Türkiye’de faaliyet gösteren 37 yerli ve yabancı bankanın 2009-2011 dönemi için 

etkinliklerini girdi yönelimli ve ölçeğe göre sabit getirili VZA metodu ile test ettikleri çalışmalarında, girdi 

değişkenleri olarak, toplam varlıklar, toplam özkaynaklar, personel sayısı ve şube sayısı; çıktı değişkenleri 

olarak ise toplam borç, toplam mevduat ve net kar /zarar değişkenlerini kullanmışlardır.Sonuç olarak, analize 

dahil edilen bankaların kaynaklarını etkin kullandıkları, tüm dönemler için bankaların ortalama etkinlik 

skorlarını %90 bulmuşlardır.  

Materyal Ve Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’de İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İSO500 sanayi işletmelerinden 2013 

yılı itibariyle ilk yüz arasında bulunan ve geriye dönük sürekliliği bulunan sanayi işletmeleri ele alınmıştır. 

Ayrıca işletmelerin Borsa İstanbul’da BİST100 endeksinde yer alan işletmeler olması da çalışmada ön planda 

tutulmuştur. Analiz için 2003-2007 ve 2009-2013 dönemleri incelenmiştir. Dönemlerin bu şekilde ayrılmasının 

nedeni, kriz öncesi ve sonrası işletmelerin etkinliklerini görülebilmektir. Çalışmada kullanılan işletmeler Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: İSO 500 Seçilmiş Sanayi İşletmeleri 

KODU İŞLETME ADI KODU İŞLETME ADI 

ADANA Adana Çimento AA.Ş. BRİSA 
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 

San. ve Tic. A.Ş 

AKCNS Akçansa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. BRSAN 
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları 

A.Ş 

AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş EREGL 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

T.A.Ş 

ARCLK Arçelik AŞ. İZDMC İzmir Demir Çelik Sanayii A.Ş 

ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş KENT 
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve 

Ticaret A.Ş 

AYGAZ Aygaz A.Ş. PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş 

BANVT 
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii 

Ticaret A.Ş 
PNSUT Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş 

BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş   

Kaynak: http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/sirket-haberleri-arsiv/11/02/2016 

Çalışmada, işletmelerin etkinliklerinin ölçülmesinde parametrik olmayan ölçüm yöntemlerinde biri olan Veri 

Zarflama Analizi kullanılmıştır. VZA, farklı ölçeklerle ölçülmüş ya da farklı ölçü birimlerine sahip, çok sayıda 

girdi ve çıktıları olan homojen karar verme birimlerinin göreli performanslarını,çok sayıdaki girdi / çıktıyı tek bir 

girdi / çıktıya dönüştürerek ölçmektedir (Tektüfekçi, 2010; 70). 

Veri zarflama analizinde karar verilecek diğer bir husus girdi odaklı veya çıktı odaklı yaklaşımın seçimine 

ilişkindir. Girdi odaklı yaklaşımda, belirli bir çıktıyı üretmede kullanılacak en az girdi miktarı (girdi 

minimizasyonu); çıktı odaklı yaklaşımda ise, belirli bir girdiyle en fazla üretilecek çıktı miktarı (çıktı maksi-

mizasyonu) esas alınmaktadır. Girdi yönelimli ve ölçeğe göre sabit getiri yaklaşımını veren formül, Charnes vd. 

(1978) çalışmasında incelenebilir. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2: İSO 500 İşletmeleri için Girdi ve Çıktı Değişkenleri 
G

İR
D

İ 1 AKTDH AKTİF DEVİR HIZI NET SATIŞLAR /AKTİF 

2 ÖZSDH ÖZSERMAYE DEVİR HIZI NET SATIŞLAR /ÖZSERMAYE 

Ç
IK

T
I 3 AKTKR AKTİF KARLILIĞI NET KAR / AKTİF TOPLAMI 

4 ÖZSKR ÖZSERMAYE KARLILIĞI NET KAR / ÖZKAYNAK TOPLAMI 

Bulgular 

Veri Zarflama Analizi’nde girdiye yönelik ve ölçeğe göre sabit getiri yaklaşımı kullanılarak etkinlik skorları 

hesaplanmıştır. Etkinlik skorları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Girdiye Yönelik VZA ve Ölçeğe Göre Sabit Getiri Yaklaşımı Etkinlik Skorları 

  İşletme 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ADANA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 AKCNS 
0,990 

(5,1) 

0,944 

(5,1) 

0,813 

(5,1) 

0,528 

(1) 

0,603 

(1) 

0,580 

(1,9) 

0,452 

(5,1) 

0,503 

(1) 

0,520 

(5,1) 

0,726 

(1,5) 

3 AKSA 
0,388 

(5,1) 

0,404 
(1,5) 

0,145 

(5,1) 

0,193 

(1) 

0,011 

(1) 

0,216 

(1,9) 

0,256 

(5,1) 

0,430 

(1) 

0,429 

(5,1) 

0,553 

(5,1) 

4 ARCLK 
0,367 

(5,1) 

0,323 
(5,1) 

0,215 

(5,1) 

0,250 

(1) 

0,119 

(1) 

0,288 

(9,5) 

0,465 

(5,1) 

0,497 

(1) 

0,327 

(1,5) 

0,450 

(5) 

5 ASELS 1,000 1,000 1,000 
0,855 

(1) 

0,665 

(1) 
1,000 1,000 

0,758 

(1) 
1,000 1,000 

6 AYGAZ 
0,269 

(5,1) 

0,133 
(5,1) 

0,098 

(5,1) 

0,450 

(1) 

0,359 

(1) 

0,293 

(1,9) 

0,259 

(5,1) 

0,227 

(1) 

0,233 

(5,1) 

0,240 

(5,1) 

7 BANVT 
0,595 

(5,1) 
0,000 

0,036 

(1) 

0,128 

(1) 

0,342 

(1) 

0,293 

(9,5) 

0,268 

(5,1) 
0,000 

0,025 

(5) 

0,034 

(1) 

8 BOLUC 
0,854 

(5,1) 

0,878 
(1) 

0,783 

(5,1) 

0,859 

(1) 

0,541 

(1) 

0,557 

(1,9) 

0,426 

(1) 

0,547 

(1) 

0,402 

(1) 

0,760 

(1) 

9 BRSAN 
0,307 

(5,1) 

0,403 
(5,1) 

0,162 

(5,1) 

0,152 

(1) 

0,230 

(1) 
1,000 

0,121 

(5,1) 

0,640 

(1) 
0,000 

0,806 

(5) 

10 BRİSA 
0,565 

(5,1) 

0,446 
(5,1) 

0,294 

(5,1) 

0,139 

(1) 

0,185 

(1) 

0,182 

(1,9) 

0,257 

(5,1) 

0,376 

(1) 

0,345 

(5,1) 

0,526 

(1,5) 

11 EREGL 
0,711 

(5,1) 

0,801 
(1,5) 

0,306 

(5,1) 

0,400 

(1) 

0,327 

(1) 

0,026 

(1) 

0,588 

(5,1) 

0,694 

(1) 

0,208 

(5,1) 

0,860 

(1,5) 

12 İZDMC 
0,053 

(5,1) 

0,363 
(5,1) 

0,147 

(5,1) 

0,187 

(1) 

0,155 

(1) 

0,003 

(9) 

0,135 

(5,1) 

0,579 

(1) 
0,000 

0,090 

(5) 

13 KENTG 
0,680 

(5,1) 

0,829 
(1,5) 

0,227 

(5,1) 

0,075 

(1) 

0,113 

(1) 

0,084 

(9,1) 
0,000 

0,348 

(1) 

0,114 

(5,1) 

0,288 

(5,1) 

14 PETKM 0,000 
0,432 
(5,1) 

0,000 
0,059 

(1) 

0,069 

(1) 

0,212 

(9,1) 

0,214 

(5,1) 

0,256 

(1) 

0,034 

(1) 

0,282 

(5,1) 

15 PNSUT 
0,462 

(5,1) 

0,355 
(5,1) 

0,301 

(5,1) 

0,206 

(1) 

0,201 

(1) 

0,493 

(9,1) 

0,461 

(5,1) 

0,572 

(1) 

0,331 

(5,1) 

0,511 

(1,5) 

  Ortalama 0,549 0,554 0,368 0,365 0,328 0,415 0,393 0,495 0,331 0,542 
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2007 yılı için ortalama teknik etkinlik 0,328 olarak bulunmuştur, Hesaplanan ortalama teknik etkinlik endeksine 

göre, ISO 500 deki 15 işletmenin etkinsizlik oranı (1-0,328)=0,672veya %67,2’dir, Tam etkin olan işletme 

ADANA’dir. Parantez içinde etkin olmayan işletmelerin etkinliğe ulaşabilmeleri için referans almaları gereken 

işletmeler yer almaktadır. Referans işletmeler etkin olmayan işletmelerin etkin olmaları için girdi ve çıktı 

değerlerini örnek almaları gereken işletmeleri göstermektedir (Perçin ve Ustasüleyman, 2007;160). Örneğin 

2007 yılı için tüm işletmeler ADANA işletmesini örnek almak suretiyle etkin olabilmektedir. 

2007 yılı için etkin olmayan işletmelerin girdi ve çıktı değerlerinde ne gibi değişiklikler yapılırsa etkin hale 

gelebilecekleri Tablo 4a ve 4b’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4a: 2007 Yılı İşletmelerin Girdi Değişkenlerinin Potansiyel İyileşmeleri 

 GİRDİ AKTDH  ÖZKDH  

Şirket 
Mevcut 

Değer (1) 

Potansiyel 

İyileşme (2) 

%  

İyileşme 

(2/1) 

Hedef 

Değer 

Mevcut 

Değer (1) 

Potansiyel 

İyileşme (2) 

%                 

İyileşme 

(2/1) 

Hedef 

Değer 

ADANA                 

AKCNS 0,590 -0,234          -40 0,356 0,820 -0,443         -54 0,377 

AKSA 0,987 -0,976          -98 0,011 1,440 -1,428 -99 0,012 

ARCLK 1,015 -0,894 -88 0,121 3,128 -3 -95 0,128 

ASELS 0,484         -0,162          -33 0,322 1,337 -0,996         -74 0,341 

AYGAZ 1,391 -0,892          -64 0,499 2,250 -1,721 -76 0,529 

BANVT 1,755 -1,155 -66  0,600 3,565 -2,929 -82 0,636 

BOLUC 0,696         -0,319          -46 0,377 0,744         -0,345 -46 0,399 

BRSAN 1,479 -1,139 -77 0,340 3,787 -3,427 -90 0,360 

BRİSA 1,241 -1,011 -81 0,230 1,717 -1,474 -86 0,244 

EREGL 0,556         -0,374          -67 0,182 0,892         -0,699 -78 0,193 

İZDMC 1,828 -1,545 -85 0,283 2,590 -2,29 -88 0,300 

KNTGD 1,122 -0,995          -89 0,127 1,869 -1,734 -93 0,135 

PETKM 1,118 -1,041 -93 0,077 1,420 -1,338 -94 0,082 

PNSUT 1,105 -0,883          -80 0,222 1,568 -1,333 -85 0,235 

 

Tablo 4b: 2007 Yılı İşletmelerin Çıktı Değişkeninin Potansiyel İyileşmeleri 

 ÇIKTI AKTKR  

Şirketler Mevcut Değer (1) Potansiyel İyileşme (2) %    İyileşme (2/1) Hedef Değer 

ADANA         

AKCNS 0,159 0,049 31 0,208 

AKSA 0,005         0,002        40 0,007 

ARCLK 0,024 0,047 195 0,071 

ASELS 0,072 0,116 161 0,188 

AYGAZ 0,192          0,100          52 0,292 

BANVT 0,184          0,167          91 0,351 

BOLUC 0,218          0,002          0,9 0,220 

BRSAN 0,082          0,117          142 0,199 
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BRİSA 0,103          0,032          31 0,135 

EREGL 0,071          0,035          49 0,106 

İZDMC 0,124          0,042          34 0,166 

KNTGD 0,047          0,027          57 0,074 

PETKM 0,038          0,007          18 0,045 

PNSUT 0,097          0,033          34 0,130 

 

Yukarıda Tablo 4a’da eksiler girdi değişkenlerinin aşırı kullanımını gösteren aylak değişkenleri göstermektedir, 

Aylak değişkenler etkin olmayan işletmelerin etkinliğe ulaşmada girdilerin ne oranda azaltılması gerektiği 

konusunda bilgi vericidir. Aşırı kaynak kullanımından kaynaklanan bu aylak değerlerin giderilmesi 

gerekmektedir.  

Dolayısıyla AKCNS işletmesi için aktif devir hızının yaklaşık %40 ve öz kaynak devir hızının ise  %54 

azaltılması gerekmektedir. İşletmenin varlıklarını ve özkaynaklarını etkin kullanamadığı söylenebilir. Bunun 

yanında aktif karlılık oranı da %31 artırılırsa AKCNS işletmesi aktiflerini karlı kullanmış olacaktır. İşletme 

yukarıda belirtilenler doğrultusunda ya girdilerini azaltarak ya da çıktılarını artırarak etkinlik sınırını 

yakalayabilecek ve etkinlik skoru 1 olacaktır. İşletme yöneticilerine yol göstermesi açısından böyle bir karar 

alınması işletme açısından faydalı olabilecektir. Benzer yorumlar diğer etkin olmayan işletmeler için de 

yapılabilir. 

Yine etkinlik skoru 0,665 olan ASELS işletmesi için şunlar söylenebilir; aktif devir hızının yaklaşık %33 ve öz 

kaynak devir hızının ise  %74 azaltılması gerekmektedir. İşletmenin varlıklarını ve özkaynaklarını etkin 

kullanamadığı söylenebilir. Ayrıca, aktif karlılık oranı da%161 artırırsa ASELS işletmesi aktiflerini karlı 

kullanmış olacaktır. İşletme yukarıda belirtilenler doğrultusunda ya girdilerini azaltarak ya da çıktılarını artırarak 

etkinlik sınırını yakalayabilecek ve etkinlik skoru 1 olacaktır. 

2009 yılı için etkin olmayan işletmelerin girdi ve çıktı değerlerinde ne gibi değişiklikler yapılırsa etkin hale 

gelebilecekleri Tablo 5a ve 5b’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5a: 2009 Yılı İşletmelerin Girdi Değişkenlerinin Potansiyel İyileşmeleri 

 GİRDİ AKTDH  ÖZKDH  

Şirket 
Mevcut 

Değer (1) 

Potansiyel 

İyileşme (2) 

%  İyileşme 

(2/1) 

Hedef 

Değer 

Mevcut 

Değer (1) 

Potansiyel 

İyileşme (2) 

%                 

İyileşme 

(2/1) 

Hedef 

Değer 

ADANA                 

AKCNS 0,611         -0,282 -46 0,328 0,866         -0,363          -42 0,503 

AKSA 0,743         -0,583          -78 0,160 1,244 -0,977 -79 0,268 

ARCLK 1,026 -0,730          -71 0,296 2,403 -1,711 -71 0,692 

ASELS                 

AYGAZ 1,452 -1,053 -73 0,399 2,155 -1,523 -71 0,632 

BANVT 1,678 -1,187 -71 0,491 6,159 -4,356 -71 1,803 

BOLUC 0,575         -0,311 -54 0,264 0,619         -0,274          -44 0,345 

BRSAN                 

BRİSA 1,171 -0,966 -82 0,205 1,815 -1,485 -82 0,330 

EREGL 0,472         -0,460          -97 0,012 0,890         -0,877 -99 0,013 

İZDMC 1,488 -1,485 -100 0,003 1,938 -1,933 -100 0,005 

KNTGD 0,854         -0,782          -92 0,072 1,418 -1,305 -92 0,113 

PETKM 0,974         -0,783 -80 0,191 1,399 -1,103 -79 0,296 

PNSUT 1,003 -0,551 -55 0,452 1,373 -0,695          -51 0,678 
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Tablo 5b: 2009 Yılı İşletmelerin Çıktı Değişkeninin Potansiyel İyileşmeleri 

 ÇIKTI AKTKR  

Şirketler Mevcut Değer (1) Potansiyel İyileşme (2) %    İyileşme (2/1) Hedef Değer 

ADANA         

AKCNS         

AKSA         

ARCLK 0,098          0,003          3 0,101 

ASELS         

AYGAZ         

BANVT 0,111          0,004          4 0,115 

BOLUC         

BRSAN         

BRİSA         

EREGL         

İZDMC         

KNTGD         

PETKM         

PNSUT         

 

Yukarıda Tablo 5a’da eksiler girdi değişkenlerinin aşırı kullanımını gösteren aylak değişkenleri göstermektedir, 

Aylak değişkenler etkin olmayan işletmelerin etkinliğe ulaşmada girdilerin ne oranda azaltılması gerektiği 

konusunda bilgi vericidir. Aşırı kaynak kullanımından kaynaklanan bu aylak değerlerin giderilmesi 

gerekmektedir. AKCNS işletmesi 2009 yılında girdilerinden Aktif Devir Hızını %46ve Öz kaynak Devir Hızını 

%42 azaltmalıdır. Yine BOLUC işletmesi için Aktif Devir Hızını %54 ve Öz kaynak Devir Hızını %44 azaltması 

gerektiği söylenebilir. Bu işletmeler için çıktı değişkeni olan Aktif Karlılığı için hedeflenen değer mevcut değer 

ile aynı olduğundan herhangi bir yoruma gerek yoktur. ARCLK işletmesi %3 ve BANVT işletmesi ise %4 aktif 

karlılığını artırmalıdır. 2007 yılı ve 2009 yılı incelenen dönemde işletmelerden ADANA her iki dönemde de 

etkin çıkmıştır. Yine 2007 yılında etkin olmayan ancak 2009 yılında etkinliği yakalayan işletmeler ise ASELS ve 

BRSAN’dir. Ayrıca tam etkin olmayı başaramayan ancak 2007 yılına göre 2009 yılında etkinliği artan BOLUC 

işletmesi, etkinliği azalan işletme ise AKCNS işletmesidir.  

Sonuç 

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar Veri Zarflama Analizi gereği seçilen girdi ve çıktı değişkenlerine ve 

değişken sayısına, karar verme birimi sayısına göre farklı sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Daha sonraki 

yapılacak çalışmalarda ele alınacak girdi ve çıktı değişkenleri farklılaştıkça bulgular da büyük oranda 

değişecektir. Bu nedenle farklı girdi ve çıktı değişkenleri ile yapılacak olan çalışmalar bu çalışma ile 

karşılaştırılarak değerlendirilebilir. İncelenen ampirik çalışma kapsamında etkin olmayan işletmelerin ya da 

karar verme birimlerinin etkin olması için alması gereken tedbirlerin belirlenmesi işletme yöneticileri için 

oldukça önemlidir. 

İSO 500’deki on beş işletme ile yapılan 2003-2013 yıllarını kapsayan ve kriz döneminin etkisinin ortaya 

konulduğu bu çalışmada edilen bulgular aşağıdadır: 

ADANA işletmesi krizden bir yıl öncesi ve bir yıl sonrası için etkin çıkmıştır.  

2007 Yılı için: 

 AKCNS işletmesi için aktif devir hızının yaklaşık %40 ve öz kaynak devir hızının ise  %54 azaltılması 

gerekmektedir. Aktif karlılık oranı da% 31 artırılırsa AKCNS işletmesi aktiflerini karlı kullanmış 

olacaktır. 
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 ASELS işletmesi için şunlar söylenebilir; aktif devir hızının yaklaşık %33 ve öz kaynak devir hızının 

ise  %74 azaltılması gerekmektedir. Ayrıca, aktif karlılık oranı da % 161 artırırsa ASELS işletmesi 

aktiflerini karlı kullanmış olacaktır. 

 BOLUC işletmesihem aktif devir hızının ve hem de öz kaynak devir hızının %46 azaltılması 

gerekmektedir. Aktif karlılık oranı da% 0,9 artırılırsa BOLUC işletmesi aktiflerini karlı kullanmış 

olacaktır. 

2009 Yılı için; 

 AKCNS işletmesi etkinlik oranını çok az miktarda kaybetmiş görünmektedir.  

 ASELS işletmesi2007 yılına göre etkin duruma gelmiş ve kaynaklarını daha etkin kullanmıştır. 

 BOLUC işletmesi ise 2007 yılına göre 2009 yılında etkinlik oranını kısmen de olsa artırmıştır. 

 2007 yılının aksine BRSAN işletmesi 2009 yılında etkinliği yakalamıştır. 
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Özet 

Çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü’nün sermaye yeterlilik davranışına etki eden faktörlerin 

araştırılmasıdır. Bu amaçla karlılık, likidite, takibe dönüşüm ve büyüklük değişkenlerinin sermaye yeterlilik 

oranı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile test edilmiştir. Karlılık göstergelerinin her 

biri için ayrı modeller tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre karlılık, likidite ve takibe dönüşüm oranı 

sermaye yeterlilik oranını anlamlı ve pozitif etkilemektedir. Aktif büyüklüğünün ise herhangi bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, sermaye yeterlilik oranı, karlılık, takibe dönüşüm oranı 

 

CAPITAL ADEQUACY BEHAVIOR OF TURKISH BANKING SECTOR 

Abstract 

The purpose of the study to investigate the factors that affect Turkish Banking Sector capital adequacy bahavior. 

For this purpose it is analyzed with regression analysis that if there is a significant relationship between capital 

adequacy ratio and profitability, liquidity, non-performing loans ratio and size. Different models are estimated 

each of profitability indicators. According to results profitability, liquidity and non-performing loans ratio have 

statistically significant and positive effects on capital adequacy ratio. But size of assets has an insignificant effect 

on capital adequacy ratio. 

Keywords: Turkish Banking Sector, capital adequacy ratio, profitability, non-performing loans ratio 

 

1.GİRİŞ 

Türkiye’ de bankacılık sektörü finansal sistemin yaklaşık % 90’ ını oluşturması dolayısıyla önemli bir paya 

sahiptir. 2000 Kasım ve 2001 Şubat tarihlerinden sonra önemli bir yapılandırma sürecine giren sektör, yapılan 

mevcut faaliyetlerin iyileştirilerek sürekliliğin ve güvenin sağlanması için gerekli uluslararası düzenlemelere de 

hız vermiştir. 

Bu düzenlemelerden bir tanesi Kasım 2005 yılında yayınlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’dur. 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu faaliyetlerin daha ayrıntılı açıklandığı yirmi üçü geçici madde olmak üzere toplam 194 

maddeden oluşmaktadır. Kanunu’nun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl 

ve esasları düzenlemektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi için bankaların sağlam bir mali bünyeye sahip olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda mali bünyenin sağlamlığının en önemli göstergesi sermaye yeterlilik 

oranıdır(SYO). 

Sermaye yeterliliği, finansal kurumların maruz kaldıkları risklere karşılık, mali yükümlülüklerini karşılayacak 

düzeyde likit varlığa sahip olup olmadıklarını ifade etmektedir. Bankalarda sermaye yeterliliği uygulamasının 

temel amacı, bankaların sağlam bir mali yapıyla faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanması ve tasarruf sahiplerinin 

zarar görmelerinin engellenmesidir. Bu nedenle mali kuruluşlar içerisinde özellikle bankalar için sermaye 

yeterliği şartlarının sağlanması, karşılaşılacak risklere karşı güvence oluşturmaktadır(Kaya,2007:5). 

mailto:greis@gantep.edu.tr
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Bankaların aşağıdaki nedenlerden ötürü asgari tutarda yasal özkaynak bulundurmaları 

gerekmektedir(www.tbb.org.tr). 

- Sermaye yeterliliği açısından banka sermayesinin gördüğü en önemli fonksiyon, üstlenilen 

risklerden kaynaklanabilecek muhtemel zararların karşılanmasıdır. 

- Sermaye, borçları ödeyebilme gücü ve likidite yeterliliği açısından da önem arzetmektedir. 

Bankaların kredibilitesi sermaye gücü ile doğru orantılı olduğundan sermayesi güçlü bankalar, kredi 

derecelendirme kuruluşlarından yüksek derecelendirme notu alabilmekte, ulusal ve uluslararası 

piyasalardan daha ucuza borçlanabilmektedirler. 

- Sadece bir banka için değil, bir ülkede faaliyet gösteren tüm bankaların yeterli sermaye ile 

faaliyet göstermesinin sağlanması, sistematik riski azaltabilmektedir. 

Basel Komitesi’nin belirlemiş olduğu sermaye yeterliliği standardının amacı, sermaye yeterliliği 

düzenlemelerinin yeknesaklaştırılması ve bankalar arasındaki rekabet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Standarda göre, uluslar arası düzeyde işlem yapan bankaların, en az % 8 yasal sermaye yeterlilik oranı(SYO) ile 

çalışması gerekmektedir (Kaya, 2007:30-31). Bu oran, bankaların faaliyetlerinden kaynaklanan kredi, piyasa ve 

operasyonel risklerin neden olabileceği kayıpların, ne kadarlık kısmının bankanın özkaynakları tarafından 

karşılanabileceğini göstermekte ve bu nedenle özellikle fon bulmanın zorlaştığı, kriz ve bunalım dönemlerinde 

önem arz etmektedir(Selimler, 2015:164). Şekil 1’de Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınladığı istatistiki 

raporlardan ulaşılan Türk Bankacılık Sektörünün yıllar itibariyle sermaye yeterlilik oranları yer almaktadır 

Şekil 1:Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi (www.tbb.org.tr, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre Türk Bankacılık Sektörü SYO’nın Basel kriteri olan %8’in hep yukarısında seyrettiği görülmektedir. 

Yıllar itibari ile değişkenlik gösterse de sektör %8’in üzerinde kalmayı başarmıştır. Bu da Türk Bankacılık 

Sektörü’nün sermaye yapısının güçlü olduğunu göstermektedir. 

Türkiye ekonomisinin büyüme ihtiyacı bankacılık sektörü özkaynaklarının güçlü bir yapıya sahip olmasını ve 

dolayısıyla yüksek sermaye yeterlilik oranları ile çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle risklerin yüksek 

olduğu dönemlerde önem arzeden SYO, finansal istikrarın sürdürülmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde sermaye yeterlilik oranını etkileyen göstergelerin banka bazında ve 

yıllık frekansda incelendiği gözlenmektedir. Bu çalışmada sektör göstergelerinden yola çıkarak çeyrek dönemlik 

veriler ile çalışılmıştır. Ayrıca takibe dönüşüm oranının sermaye yeterliliği üzerinde etkisinin olabileceğine 

değinilirken(Selimler, 2015:164), bu etki Türk Bankacılık Sektörünün SYO üzerinde test edilmemiştir. Çalışma 

bu konuda literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü’nün sermaye yeterliliği davranışını etkileyen unsurları 

ortaya koymaktır. Araştırma dönemi Türk Bankacılık sektörünün 2009Ç1-2015Ç4 dönemlerini kapsamaktadır. 

Karlılık, likidite, büyüklük ve kredilerin takibe dönüşüm oranının sermaye yeterlilik oranı üzerindeki etkisi 

regresyon analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre karlılık, likidite ve kredilerin takibe dönüşüm 

oranı ile sermaye yeterlilik oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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2.LİTERATÜR 

Sermaye yeterlilik oranı bankalara daha basit ve standart yöntemlerle risk ölçmek yerine, daha detaylı ve hassas 

risk ölçümlerine yöneldikçe, alınan riskleri daha doğru tanımlama, ölçebilme ve yönetebilme yeteneği 

kazandırmıştır (Teker vd., 2005:54). Riskin tanımlanması anlamında önemli olan bu oranın belirleyicileri bir çok 

çalışmaya konu olmuştur. 

Barrios ve Blanco(2003) İspanyol bankalarında yasal sermaye zorunluluğunun bankaları daha yüksek sermaye 

oranı tutmaya teşvik edip etmediğini araştırmışlardır. Yaptıkları analiz sonucunda sermaye yeterliliğinin çok da 

verimli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yazarlar ayrıca sermaye yeterliliği düzenlemesinin banka sermaye 

kararları üzerinde bazı etkilerinin olduğunu ancak bankaların neden sermaye talep ettklerini en iyi açıklayan 

unsurun piyasa sermaye gereksinimleri olduğunu vurgulamışlardır. 

Çatalbaş ve Atan(2005) bankaların sermaye yapılarındaki farklılaşmanın bankaların etkinliklerinde farklılık 

yaratıp yaratmadığını veri zarflama analizi ile araştırmışlardır. Yapılan analiz sonucunda banka büyüklüğüne etki 

eden toplam aktifler getiri sağlayan kalemleri içermesi nedeniyle teknik etkinlik üzerine pozitif bir etkiye sahip 

iken, sermaye yeterlilik oranının teknik etkinlik üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Karlılık ise toplam aktifler değişkeninde olduğu gibi teknik etkinlik üzerinde pozitif bir etkiye sahip iken, şube 

sayısının teknik etkinliği olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Türk Bankacılık Sektörü’nde faaliyet gösteren bankaların sermaye yapısı belirleyicileri üzerine çalışan Asarkaya 

ve Özcan(2007), 2002-2006 yılları arasında 20 bankayı dinamik panel veri analizi ile test etmişlerdir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, sermaye yeterliliği ile gecikmeli sermaye, portföy riski, ekonomik 

büyüme, sektörün ortalama sermayesi ve  sermaye getirisi arasında pozitif; varlık büyüklüğü ve mevduat payı 

arasında ise negatif ilişki bulunmaktadır. 

Aktaş ve Taş(2007) sermaye yeterliliğinin banka kredi kanalına etkisi olduğunu ve sermaye kısıtlaması olmayan 

bankaların para politikasına daha fazla tepki verdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Sermaye yeterlilik oranının belirleyicileri üzerinde yapılan çalışmalardan bazılarında aktif karlılığı ve SYO 

arasında pozitif, SYO ve özkaynak karlılığı arasında negatif ilişkiye rastlansa da(Büyükşalvarcı ve Abdioğlu, 

2011:11199; Al-Tamimi ve Obeidat, 2013:55), aktif karlılığı ile SYO arasında anlamlı ilişki bulunmayan 

çalışmalar da bulunmaktadır (Okuyan, 2013:299). Ayrıca Okuyan(2013) özkaynak karlılığı, ekonomik büyüme 

ve kredi oranı ile SYO arasında pozitif ilişki; risk ve mevduat oranı  ile SYO arasında negatif ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Aktaş vd. (2015) Güneydoğu Avrupa ülkelerinin SYO’nı belirleyen faktörler üzerinde çalışmış ve 10 ülkenin 

toplam 71 bankasını panel veri analizi ile test etmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre bankalara ait büyüklük, 

aktif karlılığı, kaldıraç, likidite, net faiz marjı, risk ve bir takım çevresel faktörlerin SYO üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

Zahid vd.(2015)yaptıkları çalışmada Pakistan bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranını etkileyen 

faktörleri ortaya koymuşlardır. Sermaye yeterliliği beirleyicileri olarak risk, büyüklük, aktif karlılığı, kayıp 

krediler gibi değişkenleri kullanmışlardır. Panel veri analizi kullanarak test edilen ilişki tüm değişkenler için 

anlamlı çıkmıştır. 

Us(2015) Türk Bankacılık Sektörü performansı için belirlediği bağımlı değişkenlerden bir tanesi olarak SYO’nı 

kullanmış ve performansı etkileyen faktörleri 2002Ç4-2013Ç3 dönemleri için test etmiştir. Kriz öncesi ve 

sonrası için değerlendirme yapılan çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kriz öncesinde ve sonrasında 

varlıkların borçlara oranı ile SYO arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunurken büyüklüğün ve enflasyonun 

SYO üzerinde bir etkisine rastlanmamıştır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın SYO üzerindeki etkisi kriz öncesi 

negatifken sonrasında pozitif olmuştur. 

İslami ve konvansiyonel bankaların sermaye yeterliliği davranışını araştıran Louati vd.(2015) 12 MENA ve 

Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, yasal sermaye zorunluluğunun İslami ve 

konvansiyonel bankaların kredi davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bununla 

birlikte İslami bankalarda mevduat değişikliği sermaye yeterliliği düzeyinden etkilenmemektedir. Bu durumu da 

İslami bankaların yasal gereksinimlerini karşılamak için mevduatlara değil varlıklara dayanmalarıyla 

açıklamaktadırlar. 

3.VERİ 

Çalışmada Türk Bankacılık Sektörü’ne ait aktif karlılığı(AK), özsermaye karlılığı(OK), aktif 

büyüklüğü(BYKLK), kredilerin takibe dönüşüm oranı(TDO), likidite oranı(LKDT) ve sermaye yeterlilik 

oranı(SYO) değişkenleri kullanılmıştır. Veri seti Sektör’ün 2009Ç1-2015Ç4 dönemleri arasındaki ilgili 
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oranlarından oluşmaktadır. Kriz dönemleri çalışmaya dahil edilmemiştir. Değişkenlere ait veriler Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar birliği resmi web sitesinden alınmıştır. 

Çalışmanın bağımsız değişkenleri seçilirken literatürde SYO’nı en fazla etkileyen değişkenler seçilmesine özen 

gösterilmiştir. Mevcut sermayeyi desteklemesi, sermayenin en azından eski düzeyinde korunmasına yardımcı 

olması ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırıcı etkisi olması nedeniyle karlılık mali yapının önemli unsurlarından 

birisidir(Kaya,2007:18). Karlılığın bu etkisinden dolayı hem net karın aktif toplamına oranı olan AK hem de net 

karın özkaynak toplamına oranı olan OK etkisi araştırılmıştır. Ayrıca büyüklüğün sermaye yapısına etkisini 

görmek amacıyla toplam aktiflerin logaritması alınarak BYKLK değişkeni oluşturulmuştur. Basel I’de yine kredi 

riskine vurgu yapılması takibe dönüşüm oranının SYO üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir (Yücememiş 

ve Sözer, 2011:45). Bu nedenle TDO değişkeni analize dahil edilmiştir. Son olarak likit aktiflerin toplam 

aktiflere oranlanmasıyla elde edilen LO’nın sektörün sermaye yapısını olumlu etkileyeceği beklenmektedir. 

Çalışmada kullanılan bu değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’ de raporlanmıştır. 

Tablo1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Ortalama Medyan Std.Sapma Çarpıklık Basıklık J-B OlasılıkJB 

AK 1.594286 1.750000 0.611461 -0.4376 2.381879 1.339403 0.511861 

OK 13.03536 14.80000 5.440122 -0.30138 2.179371 1.209536 0.546201 

BYKLK 12.12623 12.11072 0.159138 -0.03857 1.787010 1.723511 0.422420 

LKDT 30.21786 30.60000 2.061652 -0.15461 1.609768 2.366421 0.306294 

TDO 3.368214 2.900000 0.875845 1.189577 2.801451 6.649763 0.035977 

SYO 17.10393 16.52500 1.796369 0.243409 2.314443 0.824810 0.662056 

 

Bağımsız değişkenler arasındaki yüksek korelasyon çoklu doğrusal bağlantı(multicollinearity) sorununa yol 

açacağından (Chatterjee & Hadi, 2006:233) sözkonusu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisi korelasyon analizi 

ile test edilmiş ve Tablo 2’ de raporlanmıştır. 

Tablo2: Korelasyon Analizi 

 
AK OK BYKLK LKDT TDO 

AK 1.000000 
    

OK 0.982816 1.000000 
   

BYKLK -0.372674 -0.452088 1.000000 
  

LKDT 0.602462 0.675275 -0.764117 1.000000 
 

TDO 0.141456 0.180848 -0.766163 0.446406 1.000000 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi aynı modelde çoklu doğrusal bağlantıya sebep olabilecek düzeyde(0.8) yüksek 

korelasyon gözlenmemiştir. 

4.METODOLOJİ VE BULGULAR 

Çalışmada karlılık, likidite, büyüklük ve takibe dönüşüm oranlarının sermaye yeterlilik oranı üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olup olmadığını test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. 

Regresyon analizi, ekonometrik çalışmalarda en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu analiz bağımlı veya 

açıklanan değişken Y ile bağımsız ve açıklayıcı değişken X arasındaki ilişkiyi tanımlama ve bu ilişkinin 

derecesini hesaplama yöntemidir(Tarı,2011:16). Bu çalışmanın bağımlı değişkeni SYO iken bağımsız 

değişkenleri AK, OK, LKDT, BYKLK ve TDO’dır. 

Çalışmada yapılan regresyon analizlerine ilişkin model spesifikasyonları aşağıdaki gibidir. 

Model 1: SYO= a+b1OK+b2LKDT+b3BYKLK+b4TDO+u 

Model 2: SYO= a+b1AK+b2LKDT+b3BYKLK+b4TDO+u 

Model 1 ve 2 en küçük kareler(EKK) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 
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EKK varsayım testi sonuçlarına göre, çeyrek dönemlik veriler olması sebebiyle 4 gecikme ile test edilen 

otokorelasyon sorununa ve White testi ile test edilen değişen varyans sorununa her iki modelde de 

rastlanmamıştır. 

EKK yöntemi kullanılarak yapılan regresyon analizi sonuçları ile değişen varyans ve otokoreasyon testi 

sonuçları Tablo 3’de raporlanmıştır. 

Tablo3: Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 

 

Model 1 

SYO 

Model 2 

SYO 

 Katsayı Olasılık Katsayı Olasılık 

C 24.0327 0.3309 22.1401 0.3669 

AK 0.439404 0.0973* - - 

OK - - 0.05429 0.0914* 

LKDT 0.227642 0.0532* 0.216292 0.0711* 

BYKLK -1.5438 0.3888 -1.3654 0.4434 

TDO 1.250925 0.0000*** 1.270091 0.0000*** 

Düzeltilmiş R
2
 0.8757 

0.6332 

48.5725*** 

0.8763 

0.6318 

48.8144*** 

Standart hata 

F-istatistiği8 

White Test 4.270095                  0.3707 3.856695                                0.4257 

(Breusch-Godfrey LM 

Test) 

4.109727                   0.3914 4.290299                                0.3681 

*,** ve *** sırasıyla 10%, 5% ve 1% düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir. 

 

Tablo 3’de raporlanan regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre Model 1 ve Model 2’de kullanılan 

bağımsız değişkenler SYO’nın %87’sini açıklarken, %13’lük kısmının başka değişkenler tarafından 

açıklanabileceği tespit edilmiştir. Bu değişkenlerden karlılık göstergelerinden olan AK ve OK SYO’nı 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. Yüksek karlılığa sahip olmak ihtiyaç halinde iç 

fonlardan rahatlıkla kaynak sağlanabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla karlılık arttığında SYO’ nın da artması 

beklenmektedir. Yine LKDT’nin de SYO üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. İlişkinin pozitif 

olması Hiyerarşi Teorisi ile ilgilidir. Yüksek likit varlıkla çalışan banka borçlanmaya ihtiyaç duymamakta ve 

daha yüksek özkaynağa sahip olmaktadır(Aktaş vd., 2015:85). TDO değişkeninin SYO üzerinde pozitif ve 

anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu pozitif ilişki, kredilerin takibe düşmesinden dolayı bankaların bir finansal 

sıkıntı yaşamamak adına ihtiyaten daha yüksek özkaynak ile çalışmaya itmesinden kaynaklanabilir. Son olarak 

BYKLK değişkeninin SYO ile anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır. Bunun nedeni bankaları yeniden yapılandıran 

Basel uzlaşısı’nın sermaye yeterliliği kriterinin büyük-küçük banka ayrımına gitmeden uygulanması 

gerekliliğinden kaynaklanmış olabilmektedir. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sermaye yeterliliği oranı bankalara bir yasal zorunluluk olarak uygulanmaktadır. Yasal düzenlemenin belirlediği 

asgari sermaye oranı Türk Bankacılık Sektörü’nde her zaman çok daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Asgari 

tutarı aşan bu oranın yasal zorunluluk dışındaki nedenleri çalışmalara konu olmuştur. Bu konu çalışmanın 

literatür kısmında detaylı bir şekilde yer almaktadır. 

Türk Bankacılık Sektörü’nün sermaye yeterliliği davranışını açıklamak için yapılan bu çalışmada sektöre ilişkin 

açıklayıcı değişkenlerin etkisi test edilmiştir. Bu değişkenler arasında aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, likidite 

oranı, kredilerin takibe dönüşüm oranı ve aktif büyüklüğü bulunmaktadır. 2009Ç1-2015Ç4 arası dönemi 

kapsayan çalışmada sermaye yeterliliğini etkilediği düşünülen bu değişkenler etkileri regresyon analizi ile test 

edilmiştir. Buna göre karlılık, likidite ve takibe dönüşüm oranının sermaye yeterlilik oranını pozitif etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu etkiden yola çıkarak Türk Bankacılık Sektörünün kredi üretebilmek, iç kaynakları 

kullanarak daha az borçlanmak, ekonomide gelişen olumsuzluklara karşı sağlam durabilmek ve finansal 

başarısızlık yaşamamak için yüksek özkaynak ile çalıştığı sonucuna ulaşılabilir. Büyüklüğün sermaye yeterlilik 
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oranı üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni asgari sermaye yeterlilik oranı 

uygulamasının banka büyüklüğü gözetilmeden yasal yükümlülük olmasına dayandırılabilir. 

Çalışma, literatüre kredilerin takibe dönüşüm oranının Türk Bankacılık Sektörü için açıklayıcı değişken olarak 

kullanılması ve anlamlı çıkması yönüyle katkıda bulunmaktadır. Ayrıca banka bazında değil de sektör hakkında 

genel bir değerlendirme yapmak açısından da önem arzetmektedir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda sektörün banka gruplarının sermaye yeterlilik davranışları 

karşılaştırılabilir. Periyot kriz dönemlerini de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Ayrıca Türkiye ile diğer 

gelişmekte olan ülkelerin sermaye yeterlilik davranışları karşılaştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada öncelikle Türkiye’nin GB’ne girme süreci ele alınarak GB’den Türkiye’nin beklentileri 

sıralanmıştır. Yine bu çalışmada Türkiye’nin GB’ye kabul edilmesiyle birlikte tarım ürünleri dış ticaretinin 

etkileri etraflıca tartışılmıştır. Bu tartışmalar AB ile gerçekleştirilen dış ticaret göstergeleri üzerinden yapılmıştır. 

Göstergeler incelendiğinde oransal olarak bir büyüme gözlenmiştir, ancak beklenen büyümeyi karşılamadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GB, AB, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Türkiye Ekonomisi 

 

THE EFFECT OF CUSTOMS UNION IN AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING OF 

TURKEY 

 

ABSTRACT 

In this study, first of all Turkey's expectations from Customs Union were sorted with reference to the discussions 

of Turkey's access period to Customs Union. Besides, the impacts of foreign trade of agricultural products were 

discussed in detail by looking at the afterwards of Turkey's acceptance to customs union. These discussions are 

conducted upon foreign trade indicators. Examination of Indicators demonstrates relative growth however it was 

deduced that this growth is below the expectations.  

Key words: Custom Union, European Union, Foreign Trade of Agricultural Products, Turkey's Economy 

 

GİRİŞ 

Dünyada hızla yayılan küreselleşme eğilimi nedeniyle uluslararası pazarlarda rekabet giderek artmaktadır. 

Ülkeler hem yoğun rekabetten korunmak hem de dünya ile bütünleşme sürecinden daha fazla fayda sağlamak 

için çeşitli ekonomik bütünleşme hareketleri içerisine girmiştir. Dünya ticaretinde yaşanan bu önemli değişimler, 

ülkelerin dış ticaret politikalarında değişmelere neden olmuştur (UYAR, 2000). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası hem çok taraflı serbestleşme hem de bölgeselleşme eğilimlerinin birlikte devam 

etmesi ile birlikte uluslararası ticarette önemli bir gelişme olmuştur. 1980’li yılların son dönemlerinde görülen 

bölgeselleşme eğilimlerinin oluşum nedenlerinde ekonomik, politik ve güvenlik odaklı faktörler önemli bir rol 

oynamıştır. Bu şekilde ortaya çıkan organizasyonların en önemlisi Avrupa Birliği (AB) ve üyeleri arasında 

uygulanan Gümrük Birliği (GB) dir. GB’nin en önemli özelliği, üyeler arasında her türlü tarife kotaların 

kaldırılması ve üçüncü ülkelerle olan ticarette ortak bir tarife uygulanmasıdır. 1995 yılında imzalanan Anlaşma 

ile iki taraf arasındaki ticaretin önündeki engeller kaldırılmıştır. Bu anlaşma ile genel olarak malların serbest 

dolaşımı öngörülmüştür. Bununla birlikte bir takım ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar da meydana getirmiştir. 

Bu çalışmada, ilk olarak AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği ilişkilerinin tarihsel bir süreci ele alındıktan 

sonra, Türkiye’nin GB Anlaşmasını imzalayarak elde etmeyi beklediği hedeflerin günümüze kadarki süreç 
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içerisinde ne ölçüde gerçekleştiği incelenerek bir yargıda bulunulacaktır.. Sonuç bölümünde ise ulaşılan bulgular 

ışığında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

   1.TAM ÜYELİK BAŞVURUSU VE GÜMRÜK BİRLİĞİ 

13 Aralık 1983’te kurulan ANAP hükümetinin programına göre AET ile münasebetlerimizde esas hedefimiz tam 

üye olmaktı. Ayrıca bütün safhalarda ilişkilerimizin dengelenmesini esas alan bir anlayış içinde olacaktık. 

Hükümet 14 Nisan 1987’de Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulundu. Özellikle 1987’den sonra Topluluğa 

uyum konusunda oldukça önemli gümrük indirimlerine gidildi. (BOZKURT, 1992).     

Parlamento 15 Eylül 1988’e kadar, Türkiye’yi azınlık hakları ve Kıbrıs konusunda eleştirmeye devam etti. 17 

Aralık 1989 tarihli komisyon raporunda bu konular başvurunun reddinin siyasal dayanakları olarak yer almıştır 

(ÇAYHAN, 1996:104). Komisyon’un raporu toplanan Bakanlar Konseyi tarafından 5 Şubat 1990’da kabul 

edilmiştir. 

6 Mart 1995’te 36. Ortaklık Konseyi toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Gümrük Birliği kararı alınmıştır 1 Ocak 

1996 da yürürlüğe girmiştir. (UYSAL, 2001:140-153) 

Türkiye, tam üye olmamasına rağmen Gümrük Birliği’ne giren ilk ve tek ülkedir. Tam üyelerin kendi çıkarları 

doğrultusunda belirledikleri gümrük mevzuatı, üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaşmaları, karar ve ambargolar 

gibi dış ticaret politikalarının oluşturulma sürecinde yer almasa da, bu politikalar sonucu AB tarafından alınan 

kararlara uymak zorundadır (MANİSALI, 1998). 

2.GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

2.1.Türkiye’nin Gümrük Birliği Beklentileri 

Türkiye 1995 tarihinde GB Anlaşmasını imzalarken bir takım beklentileri söz konusu idi. Bu beklentiler şu 

şekilde sıralanabilir (SOMUNCUOĞLU, 2002: 11):  

 Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta patlamanın yaşanması,  

 Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Türkiye’ye yabancı sermaye akışı,   

 Ülkede ileri teknolojinin gelişmesi ve her alanda standartların yükselmesi,  

 AB’den büyük mali yardımlar sağlanması,  

 Üçüncü ülkelerle yapılan imtiyazlı anlaşmalardan yararlanma,  

 AB’ye tam üyelik kapısının açılması, 

 Türkiye’nin karar alma mekanizmasına dahil edilmesi,  

 Emeğin birlik içinde serbest dolaşımı,  

 İşsizliğin azalması ve istihdam artışının gerçekleşmesi,  

 Sanayinin verimlilik ve rekabet gücünde artış sağlanması. 

Türkiye’nin beklentilerine bakıldığında ihracatın artmasını hatta patlamasını beklentisi vardı. Fakat GB’nin AB 

ile ticarette ticaret yaratıcı etki yaptığı ve GB’nin ticareti AB dışı ülkelerden AB ülkelerine sapma olduğu tespit 

edilmişrir. (NART, 2010:2882) 

2.2.GB’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

Teknoloji ile ekonomik yapının sabit kalması varsayımı altında, üretim faktörlerinin yeniden dağıtımı yoluyla 

ortaya çıkan etkileri ifade eder. Bölge içinde gümrüklerin kaldırılması ve dışarıya karşı ise ortak bir gümrük 

tarifesi uygulanması bölge içi ticareti geliştirirken bölge dışı ticareti olumsuz yönde etkileyebilmektedir 

(Seyidoğlu, 2003).  

Dış ticaret hacmi, gelişmekte olan ülkelere dinamizm kazandırarak ekonomik yapılarını değiştirecek bir araç 

olabileceği sıkça ileri sürülmektedir. Dış ticaret hacmi, ekonomik yapı değişikliği ile birlikte, dış talebe göre 

üretim yapmayı ve ihraç edebilecek malları çeşitlendirmeyi de beraberinde getirmektedir. (METE, 2011:107) 

Aşağıdaki tablolarda da GB öncesi durumu görebiliriz. 
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Tablo 1: GSYİH ve Tarım Ürünleri Dış Ticaretinin Büyüme  Oranı (GB Öncesi) 

 

GSMH TARIM 

YIL % PAY BÜYÜME % PAY BÜYÜME 

1980 100 -2,8 24,2 1,3 

1981 100 4,8 22,6 -1,8 

1982 100 3,1 22,7 3,3 

1983 100 4,2 21,8 -0,8 

1984 100 7,1 20,3 0,6 

1985 100 4,3 19,4 -0,3 

1986 100 6,8 18,8 3,6 

1987 100 9,8 17,2 0,4 

1988 100 1,5 18,3 8 

1989 100 1,6 16,6 -7,7 

1990 100 9,4 16,3 7 

1991 100 0,3 16,1 -0,6 

1992 100 6,4 15,8 4,3 

1993 100 8,1 14,5 -0,8 

1994 100 -6,1 15,3 -0,6 

1995 100 8 14,4 1,3 

1996 100 7,1 14 4,6 

        Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticareti 1980 ile 1996 yılları arasındaki büyüme oranlarına bakıldığında bu oranlar 

istikrarsız bir seyir izlediği tablo:1 de gözükmektedir. Özellikle de 1988 ile 1989 bakıldığında yaklaşık % 14.7 

lik bir sapma görülmektedir. 

1980 ile 1996 yılları arasında toplam dış ticaret rakamlarına bakıldığında dış ticaret hacmi artmıştır ama bu 

negatif yönlü bir artış göstermiştir. Yani yıllar itibari ile incelendiğinde oransal olarak ithalatın  ihracattan daha 

fazla arttığı görülmektedir. Türkiye’nin tarım ürünleri ticaret rakamları incelendiğinde ise oransal olarak büyüme 

kaydettiği görülmektedir. Ama bu sonuçlar da 1996’ya kadar azalma eğilimindedir. Tablo :2 incelendiğinde 

Tarım ürünleri dış ticaret dengesi 1980’de 1551 milyon dolarken bu rakam 1996’da 129 milyon dolara 

düşmüştür. 

                  Tablo 2: Toplam Dış Ticaret ve Tarım (Milyon USD) 

 

TOPLAM DIŞ TİCARET TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 

YIL İHRACAT İTHALAT DIŞ TİC. DEN. İHRACAT İTHALAT 

DIŞ TİC. 

DEN. 

1980 2.910 7.909 -4.999 1.622 71 1.551 

1981 4.702 8.933 -4.230 2.163 139 2.024 

1982 5.746 8.842 -3.096 2.072 185 1.887 

1983 5.727 9.235 -3.507 1.820 154 1.666 

1984 7.133 10.757 -3.623 1.683 396 1.287 

1985 7.958 11.343 -3.385 1.644 270 1.374 

1986 7.456 11.104 -3.648 1.772 283 1.489 

1987 10.190 14.157 -3.967 1.777 466 1.310 
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1988 11.662 14.335 -2.673 2.272 286 1.986 

1989 11.624 15.792 -4.167 1.820 839 980 

1990 12.959 22.302 -9.342 2.013 1.020 993 

1991 13.593 21.047 -7.453 2.362 554 1.807 

1992 14.714 22.871 -8.156 1.918 795 1.123 

1993 15.345 29.478 -14.083 2.067 1.077 990 

1994 18.105 23.270 -5.164 2.026 735 1.287 

1995 21.637 35.709 -14.072 1.835 1.797 37 

1996 23.224 43.627 -20.402 2.147 2.017 129 

     Kaynak: TÜİK 

Talo:3 incelendiğinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük birliği antlaşmasından sonra Türkiye’nin 

ticaret rakamlarında gözle görülür bir artış olduğu gözlenmektedir. Ama bu artış incelendiğinde yine ithalattaki 

artış oransal olarak ihracattan daha hızlı arttığı tablo:3 te gözükmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle olan dış 

ticaretinde açık vererek büyüdüğü görülmektedir. 1996 da 11.763 milyon dolarlarda olan açık özelliklede 2008 

krizinden sonra daha da artarak 2013’ de 29.417  milyon dolarlara kadar yükselmiştir. 

                   Tablo 3: Türkiye-AB Dış Ticaret Verileri (Milyon USD-%) 

 

TARIM GENEL 

YIL İHRACAT İTHALAT DENGE İHRACAT İTHALAT 

DIŞ TİC. 

DEN. 

1990 1.435 797 639 7.478 10.593 -3.115 

1991 1.569 403 1.165 7.778 10.671 -2.893 

1992 1.476 426 1.050 8.472 11.511 -3.039 

1993 1.619 487 1.132 8.281 14.925 -6.644 

1994 1.882 331 1.551 9.404 11.652 -2.248 

1995 2.159 1.042 1.117 12.227 18.030 -5.803 

1996 2.123 980 1.143 12.585 24.348 -11.763 

1997 2.282 673 1.609 13.464 26.125 -12.661 

1998 2.176 680 1.495 14.833 25.295 -10.462 

1999 2.114 668 1.446 15.449 22.535 -7.086 

2000 1.731 617 1.114 15.685 28.550 -12.865 

2001 1.896 385 1.510 17.573 19.840 -2.267 

2002 1.906 598 1.307 20.454 25.697 -5.243 

2003 2.393 802 1.591 27.476 35.155 -7.679 

2004 3.103 950 2.153 36.696 48.129 -11.433 

2005 4.076 1.172 2.904 41.532 52.779 -11.247 

2006 3.758 1.163 2.595 48.146 59.446 -11.300 

2007 4.188 1.560 2.628 60.752 68.470 -7.718 

2008 4.369 2.059 2.310 63.717 74.512 -10.795 

2009 4.084 1.621 2.463 47.226 56.615 -9.389 

2010 4.517 2.086 2.432 52.933 72.389 -19.456 

2011 4.811 3.195 1.616 62.588 91.438 -28.850 
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2012 4.663 2.806 1.857 59.397 87.676 -28.279 

2013 4.972 2.708 2.264 63.038 92.456 -29.418 

      Kaynak: EROL, 2013:151 

Dikkati çeken bir diğer önemli konuda Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretidir. AB ile Türkiye’nin  tarım 

ürünleri dış ticaretine bakıldığında 1995’te denge 1.117 milyon dolarlar düzeyinde iken  Gümrük Birliği 

antlaşmasından sonra yıllar itibari ile artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. 2008 küresel finans krizine rağmen 

2013’te 2.264 milyon dolar düzeylerine yükselmiştir. Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaret rakamları sürekli 

pozitif yönlü arttığı görülmektedir. Buna rağmen Türkiye’nin Gümrük Birliğinden beklentilerini yeterli ölçüde 

karşılamadığı gözlenmiştir. 

3.TÜRKİYENİN GÜMRÜK BİRLİĞİNE GİRMESİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ 

3.1.Türk Tarım Politikaları 

Türk tarım sektöründe 1980’li yıllara kadar korumacı ve destekleyici politikalar uygulanmıştır. 1980’lerden 

sonra bu politikalar daha esnek şekilde uygulandı. Tarımda serbest üretim ve serbest ticaret politikalarına geçildi. 

1980’lere kadar tarımda sübvansiyonlu fiyatlarla satılan akaryakıt, negatif faiz oranlarıyla satın alınabilen tarım 

makineleri, destekleme kapsamında bulunan ürünlerin çeşitliliği ve tarımda modern teknoloji kullanımını 

destekleyici uygulamalara geçilmiştir. (TUNÇ, 1998:217) 

1980’lerdn sonra uygulanan serbestlik politikalarının sonucunda yükselen faizler, piyasa düzeyine çıkarılan 

akaryakıt fiyatları ve serbest bırakılan tarım makinelerinin fiyatları tarım alanındaki gelişmeleri olumsuz 

etkilemiştir.  Ayrıca Merkez Bankasının çiftçilere sunduğu kredilerde uygulanan yüksek faiz politikası çiftçilerin 

kredi kullanımlarını olumsuz etkilemiştir. Tarıma yönelik kredi faizlerinde korumacılıktan vazgeçilmiştir. 

(TUNÇ, 1998). 

AB’nin tarım sektöründe uyguladığı politikalar korumacı ve destekleyici iken, Türkiye’nin tarım politikaları 

kısmen koruyucu ama çoğunlukla müdahaleci uygulamaların en aza indirgenmeye çalışıldığı politikalar 

olmuştur. (TUNÇ, 1998: 217) 

Türkiye’nin tablo:4’ teki genel dış ticaret verilerine bakıldığında GB’nin de etkisiyle dış ticaret hacminin 2000 

ve 2014 yılları arasında görüldüğü gibi genişlediği görülmektedir. Yine bakıldığında ihracat ve ithalat arasındaki 

dengesizlik ithalat yönündedir. Dış ticaret açığı 2009 yılına kadar sürekli artmış 2009 yılında bir önceki yıla göre 

ciddi bir azalma görülmektedir(2008’de -69.937 den 2009’da -38.768’e) gerilemiştir. 

 

GENEL DIŞ TİCARET (MİLYON DOLAR) 

Yıllar İhracat İthalat Denge 

İhracat Değişim 

% İthalat Değişim % 

İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı 

2000 27.775 54.503 -26.728 4,5 34 51,0 

2001 31.334 41.399 -10.065 12,8 -24 75,7 

2002 36.059 51.554 -15.495 15,1 24,5 69,9 

2003 47.253 69.340 -22.087 31,0 34,5 68,1 

2004 63.167 97.540 -34.373 33,7 40,7 64,8 

2005 73.476 116.774 -43.298 16,3 19,7 62,9 

2006 85.535 139.576 -54.041 16,4 19,5 61,3 

2007 107.272 170.063 -62.791 25,4 21,8 63,1 

2008 132.027 201.964 -69.937 23,1 18,8 65,4 

2009 102.143 140.928 -38.786 22,6 -30,2 72,5 

2010 113.883 185.544 -71.661 11,5 31,7 61,4 

2011 134.907 240.842 -105.935 18,5 29,8 56,0 

2012 152.462 236.545 -84.083 13,0 -1,8 64,5 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

247 
 

2013 151.803 251.661 -99.859 -0,4 6,4 60,3 

2013* 99.312 167.005 -67.692 

  

59,5 

2014* 104.931 159.096 -54.165 5,7 -4,7 66,0 

       Tablo 4:   Kaynak: Tarım Bakanlığı 

 

Tablo 5 teki tarım ürünleri ticaret rakamları incelendiğinde yıllar itibariyle sürekli bir değişim olduğu 

gözlenmektedir. Çünkü bazı yıllar itibariyle dış ticaret dengesi negatif sonuçlar gözlenirken (2000, 2003, 2007, 

2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’de) bazı yıllarda ise pozitif sonuçlar gözlenmiştir (2001, 2002, 2004, 

2005, 2006, 2009). Fakat oransal olarak  GB’nin de etkisiyle Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinde  de yıllar 

itibariyle büyüme olduğu gözlenmiştir. 

 

TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR) 

Yıllar İhracat İthalat Denge İhracat Değişim % İthalat Değişim % 

İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı 

2000 3.856 4.156 -300 -13,2 22 92,8 

2001 4.349 3.080 1.269 12,8 -26 141,2 

2002 4.052 3.995 57 -6,8 29,7 101,4 

2003 5.257 5.265 -8 29,7 31,8 99,8 

2004 6.501 6.059 442 23,7 15,1 107,3 

2005 8.309 6.480 1.829 27,8 6,9 128,2 

2006 8.634 7.286 1.348 3,9 12,4 118,5 

2007 9.769 9.812 -43 13,1 34,7 99,6 

2008 11.474 13.038 -1.564 17,5 32,9 88,0 

2009 11.190 9.631 1.559 -2,5 -26,1 116,2 

2010 12.664 12.880 -216 13,2 33,7 98,3 

2011 15.279 17.574 -2.295 20,7 36,4 86,9 

2012 15.994 16.370 -376 4,7 -6,9 97,7 

2013 17.739 16.916 823 10,9 3,3 104,9 

2013* 11.021 11.480 -459 

  

96,0 

2014* 11.638 11.948 -310 5,6 4,1 97,4 

   Tablo 5: Kaynak: Tarım Bakanlığı 
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            Kaynak: Tarım Bakanlığı 

 

Türkiye’nin tarımsal ihracatında birinci sırada Irak gelmektedir. Irakta körfez ve  2003 harekatı sonrası gıda 

ürünlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Gıda ithalatını Türkiye den sağlaması Türkiye Irak’ın komşusu olmasından 

dolayı Irak açısından maliyet avantajı oluşturmaktadır. Yine ihracatında ikinci sırada Almanya gelmektedir, 

bununda nedeni AB ile yapılan Gümrük Birliği antlaşmasıdır. Yine gıda ihracatında üçüncü sırayı Rusya 

oluşturmaktadır. Dördüncü sırayı ise Suriye oluşturmaktadır. Bundan sonraki sıralamaları da  AB ülkeleri 

doldurmaktadır, bunun nedeni olarak da Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı Türkiye’nin gıda ihracatını AB 

ülkelerine gümrüksüz satmasıdır. 

 

       Kaynak: Tarım Bakanlığı 

 

Türkiye’nin tarım ithalatında birinci sırada Rusya gelmektedir, yine ikinci sırada Amerika, yine sırasıyla 

Brezilya ,Ukrayna, Endonezya , Paraguay, Almanya, Hollanda , Malezya ve Hindistan gelmektedir.  

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde tarımsal ihracat yapılan ülke sayısı 188, tarımsal ithalat yapılan ülke sayısı 

160’dır. (tarim.gov.tr, 2014) Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatındaki en 

büyük payı Irak ve sonrasında Almanya ve Rusya almaktadır. Tarımsal ürün ithalatındaki en büyük payı ise 

Rusya almaktadır. Her iki durumda da Rusya, ABD ve Almanya Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretinde 

önemli bir paya sahiptir  
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SONUÇ 

1964’ de Ankara Anlaşmasının imzalanmasıyla başlayan ve Türkiye’nin tam üyeliğini öngören süreç, belirli bir 

takvim doğrultusunda AB’nin tek taraflı gümrük tavizi vermesi, Türkiye’nin 12 ile 22 yıllık bir dönemi kapsayan 

bu süreçte aşamalı olarak gümrük tarifelerini ve eş etkili vergileri aşamalı olarak aşağı çekmesi, bunun 

sonucunda da iki taraf arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi amaçlar güdülmüştür. GB hem 

AB ile bütünleşme hem de dışa dönük büyüme fırsatı sunan bir yapılanma olarak 1 Ocak 1996’da imzalanmıştır. 

Ortaklık Konseyi kararına göre taraflar, GB’nin tamamlanmasıyla sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinde 

gümrüklerin sıfırlanmasını, tarım ürünleri ticaretinde serbest dolaşımım da topluluğun ortak tarım politikalarına 

uyum sağlamasından sonra gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. 1996’da Türkiye AB’den ithal ettiği sanayi 

ürünlerine uyguladığı tüm vergileri ve miktar kısıtlamalarını kaldırmıştır. Üçüncü ülkelere karşı ise Birliğin 

Ortak Gümrük Tarifesi’ni (OGT) uygulamaya başlamıştır. 

1995 GB Anlaşması imzalanırken Türkiye’nin bir takım beklentileri söz konusu idi.  Örneğin, Türkiye’de ihracat 

patlamasının gerçekleşeceği öngörüsü var idi. Ancak 1996’dan 2015’e kadar geçen yirmi yıllık süreçte 

Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatta beklenen ölçüde bir artış ortaya çıkmadığı görülmektedir. Gerek tarım 

ürünleri ihracatında gerekse ithalatında Gümrük Birliğinin Türkiye’ye etkisinin olumsuz yönde olduğu 

söylenebilir. Gümrük Birliği, AB’ye yapılan tarım ürünleri ihracatında Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde 

yapısal bir değişime neden olmuştur. Buna neden olarak, birliğin istediği norm ve standartlarda üretim 

yapılamayışı ve Ortak Tarım Politikasına uyum da sıkıntılar yaşanması gösterilebilir. Türkiye tarım ürünleri 

ihracatında Gümrük Birliğinden beklenilen performansı sergileyememiştir. 

Türkiye’nin AB pazarından daha fazla pay alabilmesi için Dünya Ticaret Örgütü ve Ortak Tarım politikalarını 

göz önüne alarak tarım ürünlerini destekleyici politikalar belirlemelidir. Bütün dünya tarım ürünleri üretiminde 

geleneksel tarımını koruyucu yönde tedbirler almaktadır. Türkiye de geleneksel tarımını geliştirici ve koruyucu 

tedbirler alarak,tarım ürünleri üretimine gereken devlet desteğini sağlamalıdır. Ayrıca kaliteli tarım ürünlerini 

düşük maliyetle üreterek rekabet avantajı yakalamalıdır.  
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) faaliyet gösteren bir üretim işletmesinin 2009-2014 yılları arasındaki 

finansal ve finansal olmayan verileri kullanılarak performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Finansal performans 

kriterleri olarak; aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, faaliyet karlılığı, finansal kaldıraç ve hisse başına kar 

kullanılmıştır. Finansal olmayan performans kriterleri çevresel ve sosyal boyutta incelenmiştir. Çevresel 

performans için toplam enerji tüketimi, toplam su tüketimi, katı atık geri kazanım oranı, ağaçlandırma 

çalışmalarında dikilen fidan sayısı, çevre yatırım ve işletme harcamaları; sosyal performans için ise kişi başına 

ortalama eğitim saati, kaza sıklık oranı, bağış ve sponsorluklar, kurumsal yönetim derecelendirme notu ve 

müşteri memnuniyeti kriterleri dikkate alınmıştır. Toplamda finansal ve finansal olmayan on beş performans 

kriteri seçilmiş ve seçilen kriterler, çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile her bir 

yıl için tek bir performans puanına dönüştürülmüştür. Çalışmanın sonucunda işletmenin performansının en 

yüksek olduğu yıl 2011 olurken, en düşük olduğu yıl 2014 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal Olmayan Performans, TOPSIS Yöntemi. 

 

THE ASSESSMENT OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL PERFORMANCE VIA 

TOPSIS MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHOD 

 

ABSTRACT 

 

In this study, performance evaluation of a production company which is quoted in the Borsa Istanbul Index was 

achieved via its financial and non-financial data for the period 2009-2014. Return on assets, return on equity, 

operating profitability, financial leverage, earnings per share was used as financial performance criteria. Non-

financial performance criteria were examined in the environmental and social dimensions. In order to measure 

environmental performance; total energy consumption, total water consumption, solid waste recycling rate, the 

number of planted sapling in reforestation efforts, environmental investments and operating expenditures 

criterias were considered. In order to measure social performance; the average training hours per person, 

accident frequency rate, donation and sponsorships, corporate governance rating score and customer satisfaction 

criteria were taken in consideration. Totally fifteen financial and non-financial performance criterias were 

selected and criterias which is selected were converted into a single performance score for each year with 

TOPSIS method which is multi-criteria decision-making techniques. As a result of the study, we determined the 

year 2011 as the highest performance while the year 2014 the lowest.  

Keywords: Financial Performance, Non Financial Performance, TOPSIS Method. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme, hızla artan rekabete ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak işletmeler hayatta kalabilmek için 

faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak durumundadırlar. Finansal tablolarda yer alan bilgiler, yatırımcıların karar 

vermeleri açısından önemlidir. Ancak bugünün dünyasında, finansal tablolar yönetimin risklerini ve fırsatlarını 

yansıtmamaktadır. Finansal verilerin ötesinde yatırımcılar, nüfus büyümesinden kaynaklanan talep artışı, iklim 

değişikliğinin olası etkileri, şirketin kendi faaliyet konusundaki kaynak kısıtlamalarına karşı nasıl hazırlandığı 

gibi konularla ilgilenmektedir (Herz, 2015:36). Dolayısıyla işletmeler, yatırımcıların ilgi alanlarına yönelmeli, 

finansal bilgilerin yanında finansal olmayan bilgileri de açıklamalı, çevresel ve sosyal duyarlılıklarını 

artırmalıdırlar. Finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte açıklanması, uzun dönemli faydayı daha da 

maksimize edebilecektir (James, 2015: 6). 

Ülkemizde halka açık şirketlerin finansal bilgileri açıklama zorunluluğu mevcutken, finansal olmayan bilgileri 

açıklaması ise gönüllülük esasına dayanmaktadır. Şirketler, finansal olmayan bilgilerine faaliyet raporlarında ya 

da ayrı olarak hazırladıkları sürdürülebilirlik raporlarında yer vermektedirler. Küresel Raporlama Girişimi (GRI), 

şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında açıklaması gereken ekonomik, çevresel ve sosyal unsurları alt başlıklar 

halinde Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzu’nun Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler kısmında 

açıklamaktadır. GRI, 2014 yılında sürdürülebilirlik ilkelerinin en son versiyonu olan G4 Kılavuzu’nu 

yayınlamıştır. Kılavuzdaki kategori ve unsurlar aşağıdaki gibidir: (GRI, 2014: 9) 

Ekonomik: Ekonomik performans, piyasa varlığı, dolaylı ekonomik etkiler ve satın alma uygulamaları 

Çevresel: Malzemeler, enerji, su, biyolojik çeşitlilik, emisyonlar, atık sular ve atıklar, ürün ve hizmetler, uyum, 

nakliye, tedarikçinin çevresel bakımdan değerlendirilmesi ve çevresel şikayet mekanizmaları 

Sosyal: İşgücü uygulamaları ve insana yaraşır iş, insan hakları, toplum ve ürün sorumluluğu 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) faaliyet gösteren bir üretim işletmesinin (Tüpraş) 2009-2014 yılları 

arasındaki altı yıllık dönemde belirlenmiş finansal ve finansal olmayan verileri kullanılarak TOPSIS yöntemiyle 

performans değerlendirmesi yapılmıştır. Finansal veriler için oran analizlerinden yararlanılırken, finansal 

olmayan veriler için G4’te yer alan unsurlardan ulaşılabilir olanlarına yer verilmiştir. Finansal, çevresel ve sosyal 

unsurların her birinden beşer tane belirlenmiş, toplamda on beş kriter kullanılmıştır. Sektörler içinden imalat 

sanayinin seçilme sebebi, üretim işletmelerinin çevreye daha çok zarar vermesi; üretim işletmeleri içinden 

Tüpraş’ın seçilme nedeni ise, kimyasallar ve petrol rafinelerinin kirlilik yaratan ilk beş sektör içinde (Mani ve 

Wheeler, 1997: 5) yer almasıdır. Bu sebepten dolayı da üretim işletmelerinin çevresel ve sosyal 

sorumluluklarının daha yüksek düzeyde olması beklenmektedir. 

Çalışmada öncelikle finansal ve finansal olmayan performansın TOPSIS yöntemiyle değerlendirildiği ulusal ve 

uluslararası literatürde yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Daha sonra TOPSIS yönteminin aşamaları 

anlatılarak, belirlenen performans kriterleri doğrultusunda TOPSIS yöntemi analiz kapsamındaki işletmeye 

uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde farklı sektörlerde TOPSIS yöntemi ile finansal performansın 

değerlendirildiği görülmektedir. Ancak finansal olmayan performansın TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi 

yok denecek kadar azdır.  Bu sebeple yapılan bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurması beklenmektedir. 

TOPSIS yöntemi kullanılarak finansal ve finansal olmayan performansın değerlendirilmesine ilişkin literatürde 

yer alan bazı çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Yurdakul ve İç (2003), otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 

işlem görmekte olan 5 büyük ölçekli otomotiv firmasının 1998-2001 yıllarına ait bilançolarını kullanarak 

hesapladıkları finansal oranlar yardımıyla firmaların derecelendirilmesine yönelik TOPSIS yöntemini kullanarak 

bir çalışma yapmışlardır. Her yıl için elde edilen performans puanları firmaların o yıllara ait hisse senetleri 

değerleri ile karşılaştırılmıştır. TOPSIS yöntemi ile yapılan değerlendirmeyle hisse senetleri fiyatlarına göre 

yapılan sıralamanın benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Dumanoğlu ve Ergül (2010),  İMKB’de işlem gören 11 teknoloji şirketinin 2006-2009 sürecinde yer alan dört 

dönem için mali tablolarını kullanarak, şirketlerin mali performanslarını TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. 

Teknoloji şirketlerinin mali performanslarına ilişkin analiz sonuçlarının temel analiz sonuçlarını doğrular 

nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ergül ve Akel (2010), İMKB’de işlem görmekte olan 6 finansal kiralama şirketinin mali tablolarını kullanarak 

2005-2008 sürecinde yer alan dört dönem için şirketlerin performanslarını TOPSIS yöntemine göre analiz 

etmişlerdir. 2007 yılında yaşanan likidite krizinin ve 2008 yılında yaşanan finansal krizin, finansal kiralama 

şirketlerini olumsuz etkilediği ve yeterli tedbir alamayan finansal kiralama şirketlerinin 2007-2008 dönemlerinde 

mali performans derecelerinin düştüğü sonucuna varmışlardır. 
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Soba ve Eren (2011), Anadolu Ulaşım Anonim Şirketi’nin dört yıllık finansal ve finansal olmayan verilerini 

TOPSIS yöntemiyle değerlendirmeye almışlardır. Yıllar itibariyle sonuçlar incelendiğinde, işletmenin doğrusal 

olmayan bir başarı grafiği çizdiği, 2008 yılındaki düşüşün de o yılda yaşanan mali krizden kaynaklandığı ortaya 

konulmuştur. 

Aytekin ve Sakarya (2013), BIST gıda, içki ve tütün sektöründe işlem gören 20 gıda işletmesinin finansal 

performansını, 2009-2012 mali yıllarına ait finansal tablolarından elde edilen 10 finansal oranı kullanarak 

TOPSIS yardımıyla değerlendirmişlerdir. 2008 küresel finansal kriz sonrasında işletmelerin finansal 

performanslarına bakıldığında incelenen dönem itibariyle üst üste tüm yıllarda en iyi performansı gösteren bir 

işletmenin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Öztürk ve Özçelik (2014), BIST’de kimya, petrol ve plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal 

performanslarını 2010-2012 yılları arasında kalan dönemde değerlendirmeye tabi tutmuşlardır. Yapılan analiz 

sonucunda karar vericilerin yaptıkları değerlendirmelere göre en önemli kriterlerin karlılık oranları ve en iyi 

performansa sahip firmanın Tüpraş olduğunu belirlemişlerdir. 

Saldanlı ve Sırma (2014), BIST 100 imalat sanayi işletmelerinin ve BIST’de işlem gören 11 bankanın, 2008-

2012 yılları arasındaki beş yılın finansal performans değerlemesini TOPSIS yöntemi ile yapmışlardır. TOPSIS 

yöntemi skorlarının halka açık işletmelere yapılacak yatırım kararlarında yardımcı olabilecek nitelikte olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Akbulut ve Coşkun (2015), BIST’te işlem gören imalat sektöründeki 32 işletmenin 2010-2012 dönemini 

kapsayan üç yıllık finansal performansları ile borsa performanslarını karşılaştırmıştır. Finansal performansın 

TOPSIS yöntemiyle değerlendirildiği bu çalışmada, işletmelerin finansal performansları ile borsa performansları 

arasında istatistik olarak anlamlı ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sakarya ve Akkuş (2015), hisse senetleri BIST’de işlem görmekte olan ve çimento sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerin 2010-2013 yılları arasındaki finansal tablolarını kullanarak, bu şirketlerin finansal performansları 

TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. Geleneksel oranlara göre elde edilen finansal performanslarla nakit akım 

oranlarına göre elde edilen finansal performansların farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tanç ve Gümrah (2015), 2013 yılı sürdürülebilirlik raporlarından elde ettikleri çevresel performans 

göstergelerini kullanarak, BIST imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevresel performanslarını 

TOPSIS yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda çevresel performansı en yüksek olan işletmenin 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., en düşük çevresel performans derecesine sahip olan işletmenin ise 

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş işletmesi olduğu tespit edilmiştir. 

Finansal performansın değerlendirilmesinde TOPSIS yönteminin yanında EVA, AHP, VZA, MOORA, TOPSIS, 

VIKOR, Gri İlişkisel Analiz gibi çok kriterli karar alma yöntemlerine ilişkin yapılmış çalışmalar da aşağıdaki 

gibi özetlenebilir: 

Ece ve Özdemir (2011), İMKB’de işlem görmekte olan 7 finansal kiralama ve faktoring şirketinin 2005-2010 

dönemi finansal tablolarından hareketle hesaplanan finansal oranları aracılığı ile EVA ve TOPSİS performans 

ölçütlerine göre, elde ettikleri performans derecelerini hisse senedi piyasa fiyatındaki yıllık değişimle 

karşılaştırarak analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda EVA ve TOPSİS performans ölçütlerinin hisse senedi piyasa 

değerindeki değişimle paralel sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. 

Nobakht, Nobakht ve Sorayaei (2012), 2008- 2009 yıllarını kapsayan periyotta Tahran’da faaliyet gösteren 9 

finansal yatırım işletmesinin performanslarını finansal kriterler kullanarak AHP, Shanon ve TOPSIS 

yöntemleriyle değerlendirip sıralamışlardır. 

Keskin (2013), BIST' de inşaat sektöründe işlem görmekte olan 6 işletmenin 2011 yılı finansal verilerini 

kullanarak, bu işletmeleri TOPSİS ve ELECTRE yöntemleri ile değerlendirmeye tabi tutmuştur. Kriterlerin 

ağırlıklarının hesaplanması sürecinde Analytic Hierarchy Process (AHP)' den faydalanılan araştırmanın 

sonucunda en iyi performansı gösteren işletmenin her iki yöntemde de aynı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bakırcı, Shriaz ve Sattary (2014), BIST'de işlem gören, Demir Çelik Metal Ana Sanayi sektöründeki 14 firmanın 

2009-2011 yıllarına ait finansal performanslarını Veri Zarflama Analizi yöntemi ile değerlendirmişlerdir. VZA 

yöntemine göre etkin olarak belirlenen şirketleri kendi aralarında daha etkin olma açısından sıralamak için Süper 

Etkinlik yöntemini kullanmışlar ve elde edilen etkin firmalar için TOPSIS yöntemini kullanarak en ideal çözüme 

yakınlık açısından sıralamışlardır.  Bir şirket dışında (Ereğli) diğer etkin şirketler için elde edilen sonuçların 

Süper Etkinlik yöntemi ile farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Mandic, Delibasic, Knezevic, Benkovic (2014) bankaların fonksiyonları itibariyle ekonomideki değerine 

istinaden, Sırbistan'da faaliyet gösteren bankaların 2005-2010 yılları arasındaki finansal verilerini kullanarak, bu 

bankaları Bulanık AHP ve Bulanık TOPSİS yöntemi ile sıralamışlardır. 
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Moghimi ve Anvari (2014), İran'da çimento üreten işletmelerin finansal oranlarını analiz etmek ve finansal 

performanslarını değerlendirmek maksadıyla bulanık bir model önerisi (Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS ile) 

sunmayı amaçladıkları çalışmanın sonucunda işletmelerin sıralamalarını belirlemişlerdir. 

Wang (2014), Tayvan' da faaliyet gösteren 3 büyük konteynır nakliye işletmesinin performanslarını bilanço, 

nakit akış ve gelir tablolarından toplanan veriler ışığında Bulanık TOPSIS ile değerlendirmiş ve böylelikle 

finansal performansların deneysel olarak yorumlanmasını sağlamıştır. 

Yükçü ve Kaplanoğlu (2015), BIST Gözaltı Pazarındaki gıda maddeleri sanayi şirketlerinin 2008-2013 

arasındaki finansal performanslarını MOORA, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz ile sıralamışlar, 

yöntemlerin sıralamasında anlamlı bir farklılığa rastlamamışlardır.  

3. METODOLOJİ 

Bu çalışmada, finansal ve finansal olmayan performans TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution) yöntemi ile değerlendirilmiştir. TOPSIS yöntemi, Hwang ve Yoon (1981) tarafından çok 

kriterli karar verme tekniği olarak geliştirilmiştir (Kahraman, 2007:148). Alternatifler arasından seçim yapmak 

maksadıyla oluşturulan yöntemde; en iyi alternatif yalnızca pozitif ideal çözüme en yakın olan alternatifi değil, 

aynı zamanda negatif ideal çözüme de en uzak olan alternatiftir (Chen ve Tzeng, 2004: 1479). Pozitif ideal 

çözüm, faydanın en yüksek, maliyetin en düşük olduğu çözüm noktası iken negatif ideal çözüm faydanın en 

düşük, maliyetin ise en yüksek olduğu çözüm noktasını ifade etmektedir (Hwang ve Yoon, 1981: 130). Yöntem 

kullanılarak alternatif seçeneklerin belirli kriterler doğrultusunda ve kriterlerin alabileceği maksimum ve 

minimum değerler arasında ideal duruma göre karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir (Yurdakul ve İç, 2003: 

11). TOPSIS yöntemine göre performans değerlendirmesi aşamaları aşağıdaki gibidir: (Hwang ve Yoon, 1981: 

130-132) 

1.Aşama: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

TOPSIS yönteminin ilk aşaması karar matrisinin oluşturulmasıdır. Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri 

sıralanmak istenen karar noktaları (alternatifler), sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme 

kriterleri yer almaktadır. Karar verici tarafından oluşturulan A matrisi başlangıç matrisi olarak tanımlanmaktadır 

ve aşağıdaki gibi gösterilmektedir:  
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A matrisinde m karar noktası (alternatifler) sayısını, n değerlendirme kriteri sayısını vermektedir. 

2. Aşama: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Karar matrisinin oluşturulmasından sonra yöntemin ikinci aşaması normalize edilmiş karar matrisinin 

oluşturulmasıdır. Normalize Edilmiş Karar Matrisi A matrisinin elemanlarından yararlanılarak aşağıdaki verilen 

formül aracılığıyla hesaplanmaktadır. 
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3. Aşama: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

TOPSIS yönteminin üçüncü aşaması ağırlıklı standart karar matrisinin oluşturulmasıdır. Öncelikle değerlendirme 

kriterlerine ilişkin ağırlık değerleri (wi ) belirlenir. Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili 

wi değeri ile çarpılarak Ağırlıklı Standart Karar Matrisi (V) matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 

Vij= 
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4. Aşama: İdeal A
+ 

ve Negatif İdeal A
- 
Çözümlerinin Oluşturulması 

TOPSIS yönteminin dördüncü aşaması pozitif ideal ve negatif ideal çözüm kümelerinin oluşturulmasıdır. Bu 

aşamada, ağırlıklandırılmış matristeki her bir sütunda yer alan maksimum ve minimum değerler tespit 

edilmektedir. 

A
+
 = )',(min),,(max JjvJjv ijij   

A
- 
=  )',(min),,(max JjviJjvi jj   

A
+ 

= {v1+,v2+,……., vn+} (maksimum değerler) 

A
-
 = {v1-,v2-,………, vn-} (minimum değerler) 

J faydayı, J
’
 maliyet değerlerini gösterir.  

5. Aşama: Alternatifler Arasındaki Mesafe Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminin beşinci aşaması alternatifler arasındaki mesafe ölçülerinin hesaplanmasıdır. Bu aşamada her 

bir karar noktasının bir önceki aşamada hesaplanmış olan pozitif ve negatif ideal çözümlerden olan uzaklıkları 

aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanır. 
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6. Aşama: Her Bir Alternatifin Göreceli Sıralamasının ve Puanının Bulunması 

TOPSIS yönteminin altıncı aşaması her bir alternatifin ideal çözüme yakınlığının hesaplanmasıdır. Daha sonra 

elde edilen değerler üzerinden, büyüklük sırasına göre dizilerek karar noktalarının (alternatiflerin) önem sıraları 

belirlenmektedir. 
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       i = 1,2,….m        (4) 

0 ≤ Ci
+ 

≤ 1; Ci
+
=1 ise ilgili karar noktasının ideal çözüme, Ci

+
=0 ise ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme 

mutlak yakınlığını gösterir. 

 

4. UYGULAMA 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST)  imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin (Tüpraş) 

2009-2014 yılları arasındaki altı yıllık dönemde belirlenmiş finansal ve finansal olmayan verileri kullanılarak 

TOPSIS yöntemiyle performans değerlendirmesi yapılmıştır. TOPSIS yöntemi ile araştırmaya konu olan 

işletmenin finansal ve finansal olmayan verileri matematiksel olarak tek bir performans puanına dönüştürülmüş 

ve böylece analiz sonuçları daha somut hale getirilmiştir. Ayrıca TOPSIS yöntemi karar vericiye farklı 

değerlendirme seçeneklerini ortak bir paydada buluşma imkanı vermiş, değerlendirme daha objektif hale 

getirilmiştir. 

Yapılan çalışmada çevresel, sosyal ve finansal olmak üzere üç ana başlık altında toplam on beş kriter 

belirlenmiştir. Bu on beş kriterin altı yıllık süre zarfında başarı sıralaması yapılmıştır. Böylece işletmenin hangi 

yıl performansının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler BIST’in 

(http://www.borsaistanbul.com/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP)  (https://www.kap.gov.tr/) resmi 

sitelerinde yayınlanan mali tablolardan ve faaliyet raporlarından elde edilmiştir. 

İşletmenin performans analizi için seçilmiş performans göstergeleri aşağıda Tablo 1'  de yer almaktadır. 

 

 

http://www.borsaistanbul.com/
https://www.kap.gov.tr/
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Tablo 1: Performans Göstergeleri 

 
GÖSTERGELER KODLAR PERFORMANS KRİTERLERİ BİRİM 

Çevresel Göstergeler Ç1 Toplam Enerji Tüketimi TJ 

 Ç2 Toplam Su Tüketimi Bin m3 

  Ç3 Katı Atık Geri Kazanım Oranı % 

  Ç4 Ağaçlandırma Çalışmalarında Dikilen Fidan Sayısı  Adet 

  Ç5 Çevre Yatırım ve İşletme Harcamaları  TL (milyon) 

Sosyal Göstergeler S1 Kişi Başına Ortalama Eğitim Saati  Saat 

 S2 Kaza Sıklık Oranı  % 

  S3 Müşteri Memnuniyeti  % 

  S4 Bağış ve Sponsorluklar TL (milyon) 

  S5 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu % 

Finansal Göstergeler F1 Aktif Karlılığı (Net Kar/Toplam Varlıklar) % 

 F2 Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye) % 

  F3 Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Borç/Toplam Varlıklar) % 

 F4 Hisse Başına Kar (Net Kar/Hisse Sayısı) TL (bin) 

  F5 Faaliyet Karlılığı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) % 
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1.Aşama: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  
Karar matrisinin satırlarında yıllar, sütunlarında ise karar vermede kullanılan performans göstergeleri yer almaktadır. Uygulamada kullanılan karar matrisi Tablo 2’deki 

gibidir: 

 

Tablo 2: Karar Matrisi 

 
KRİTERLER 

 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 F4 F5 

2014 67.034 18,2 33 1.460 186 82 1,6 98 8,9 9,31 0,067 0,235 0,717 5,83 0,011 

2013 69.147 19,4 76,7 6.635 197 36 1,1 98 25,5 9,34 0,057 0,233 0,757 4,78 0,001 

2012 71.086 20,8 72 8.836 212 63 1,5 98 16,07 9,1 0,085 0,299 0,714 5,85 0,023 

2011 70.792 19 81 14.158 181 34 2,2 98,5 12,58 8,62 0,084 0,282 0,701 4,96 0,049 

2010 67.010 18,1 88,6 3.383 117 36 1,7 98,5 8,31 8,56 0,053 0,189 0,720 2,94 0,040 

2009 65.265 22 77 10.272 93 33 2,5 86,7 7,84 8,34 0,079 0,215 0,630 3,24 0,050 

NORM 167599,1 48,092099 180,2661 21015,17 416,4708873 124,6194 4,472136 236,0792 35,72790226 21,76822 0,176264 0,600321 1,7331 11,61045 0,084569 

 

2. Aşama: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Tablo 2’den yararlanılarak (1) numaralı formül aracılığıyla hesaplanan normalize edilmiş karar matrisi Tablo 3’te yer almaktadır: 

 

Tablo 3: Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

 
KRİTERLER 

 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 F4 F5 

2014 0,400 0,378 0,183 0,069 0,447 0,658 0,358 0,415 0,249 0,428 0,380 0,391 0,414 0,502 0,130 

2013 0,413 0,403 0,425 0,316 0,473 0,289 0,246 0,415 0,714 0,429 0,323 0,388 0,437 0,412 0,012 

2012 0,424 0,433 0,399 0,420 0,509 0,506 0,335 0,415 0,450 0,418 0,482 0,498 0,412 0,504 0,272 

2011 0,422 0,395 0,449 0,674 0,435 0,273 0,492 0,417 0,352 0,396 0,477 0,470 0,404 0,427 0,579 

2010 0,400 0,376 0,491 0,161 0,281 0,289 0,380 0,417 0,233 0,393 0,301 0,315 0,415 0,253 0,473 

2009 0,389 0,457 0,427 0,489 0,223 0,265 0,559 0,367 0,219 0,383 0,448 0,358 0,364 0,279 0,591 

TOPLAM 2,448 2,443 2,376 2,129 2,368 2,279 2,370 2,447 2,217 2,447 2,411 2,420 2,446 2,377 2,057 
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3. Aşama: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

Bu aşamada öncelikle değerlendirme kriterlerine ilişkin wi belirlenmiş, daha sonra normalize edilmiş karar matrisinin her bir sütunundaki değerlenme kriterleri ile wi değerleri 

çarpılarak Tablo 4’teki ağırlıklı standart karar matrisi elde edilmiştir. 

 

Tablo 4: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi 

 
KRİTERLER 

 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 F4 F5 

wi 0,069 0,069 0,067 0,060 0,067 0,065 0,067 0,069 0,063 0,069 0,068 0,069 0,069 0,067 0,058 

2014 0,028 0,026 0,012 0,004 0,030 0,043 0,024 0,029 0,016 0,030 0,026 0,027 0,029 0,034 0,008 

2013 0,029 0,028 0,029 0,019 0,032 0,019 0,017 0,029 0,045 0,030 0,022 0,027 0,030 0,028 0,001 

2012 0,029 0,030 0,027 0,025 0,034 0,033 0,023 0,029 0,028 0,029 0,033 0,034 0,029 0,034 0,016 

2011 0,029 0,027 0,030 0,041 0,029 0,018 0,033 0,029 0,022 0,028 0,033 0,032 0,028 0,029 0,034 

2010 0,028 0,026 0,033 0,010 0,019 0,019 0,026 0,029 0,015 0,027 0,021 0,022 0,029 0,017 0,028 

2009 0,027 0,032 0,029 0,030 0,015 0,017 0,038 0,026 0,014 0,027 0,031 0,025 0,025 0,019 0,035 

 

4. Aşama: İdeal A
+ 

ve Negatif İdeal A
- 
Çözümlerinin Oluşturulması 

Ağırlıklı standart karar matrisinin her bir sütununda yer alan maksimum ve minimum değerler (wi dışındaki) Tablo 5’te yer almaktadır: 

 

Tablo 5: Pozitif ve Negatif İdeal Çözümler 

 
A+ 0,029 0,032 0,033 0,041 0,034 0,043 0,038 0,029 0,045 0,030 0,033 0,034 0,030 0,034 0,035 

A- 0,027 0,026 0,012 0,004 0,015 0,017 0,017 0,026 0,014 0,027 0,021 0,022 0,025 0,017 0,001 
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5. Aşama: Alternatifler Arasındaki Mesafe Ölçülerinin Hesaplanması 

(2) ve (3) numaralı formüller yardımıyla hesaplanan her bir yılın pozitif ve negatif ideal çözümlerden olan 

uzaklıkları Tablo 6’daki gibidir: 

 

Tablo 6: Alternatifler Arasındaki Mesafe Ölçüleri 

 
YILLAR S+ S- 

2014 0,061 0,037 

2013 0,054 0,044 

2012 0,035 0,049 

2011 0,035 0,061 

2010 0,059 0,036 

2009 0,050 0,051 

 

6. Aşama: Her Bir Alternatifin Göreceli Sıralamasının ve Puanının Bulunması 

(4) numaralı formül yardımıyla C
+
 değerleri elde edilmiş ve büyüklük sırasına göre alternatiflerin önem sıraları 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuç Tablo 7’de gösterilmektedir: 

 

Tablo 7: Alternatiflerin Sıralanması 

 

 

 

SONUÇ 

Günümüz işletmelerin performansları; finansal, toplumsal ve çevresel ölçütlere göre bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin altı yıllık verileri 

kullanılarak TOPSIS yöntemiyle performans değerlendirmesi yapılmıştır. Altı yıllık dönem içerisinde işletmenin 

en başarılı olduğu yıl 2011; en başarısız olduğu yıl ise 2014’dür. Yıl bazında değerlendirildiğinde işletmenin 

başarı sıralamasında doğrusal olmayan bir grafik söz konusudur. İşletme en başarılı olduğu 2011 yılında 0,633 

performans puanına sahipken; en başarısız olduğu 2014 yılında 0,377 performans puanına sahiptir. Aradaki fark 

dikkate alınması gereken bir rakamı temsil etmektedir. Her bir yıl farklı performans göstergeleri açısından 

diğerlerine üstünlük sağlasa da, bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde 2011 yılının diğer yıllara göre 

daha başarılı bir yıl olduğu TOPSIS yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. 

Finansal performans kriterleri incelendiğinde, 2011 yılında işletmenin belirlenen karlılık oranlarının tamamının 

(aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve faaliyet karlılığı) 2014 yılına göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla karlılık oranlarının yüksek olması, işletmenin başarısında önemli bir yere aittir. Finansal kaldıraç 

oranı yükseldikçe risk artmaktadır. 2011 yılında finansal kaldıraç oranının diğer yıllara oranla (2009 hariç) daha 

düşük olması da performansın yüksek olmasında etkilidir. 

Toplam enerji tüketimi ve toplam su tüketimi analize dahil edilen yıllar arasında büyük bir farklılık 

göstermemiştir. Katı atık geri kazanım oranında 2011 ve 2014 yılları arasında oldukça büyük bir fark söz 

konusudur. 2011 yılında %81 olan katı atık geri kazanım oranı, 2014' de % 33'dür. 2011 yılının en başarılı yıl 

olmasında, katı atık geri kazanım oranın yüksek olması önem arz etmektir. Çünkü geri dönüşüm yapan 

işletmeler; enerji tasarrufu sağlar, çöplüğe giden atık miktarını azalttığı için geleceğe yatırım yapmış olur, 

ekonomiye katkı sağlar ve böylece rekabet avantajı elde etmiş olur. 2011 yılının performans puanının yüksek 

olmasını sağlayan bir diğer çevresel kriter ise, yapılan ağaçlandırma çalışmalarında dikilen fidan sayısıdır. Altı 

yıllık dönem içerisinde işletmenin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında dikilen fidan sayısının % 31,64' ü 2011 

yılında gerçekleştirilmiştir.  Performans puanı en düşük olan 2014 yılında ise bu oran yalnızca % 3,26'dır.  

YILLAR C+ Sıralama 

2014 0,377 6 

2013 0,450 4 

2012 0,583 2 

2011 0,633 1 

2010 0,379 5 

2009 0,507 3 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

259 
 

Müşteri memnuniyeti oranı altı yıllık dönem içerisinde benzerlik göstermiştir. Kişi başına ortalama eğitim saati 

2014 yılında en yüksek olmasına rağmen, bu kriterin TOPSIS yöntemiyle yapılan bu araştırmada önemli 

olmadığı görülmüştür. İşletmenin performans puanını belirlenirken ele alınan sosyal performans kriterleri 

bütünsel olarak değerlendirildiğinde ise, sosyal performans kriterlerinin finansal ve çevresel faktörlere oranla 

daha az etkili olduğu sonucuna varılmıştır.    

KAYNAKÇA 

Akbulut, R., Coşkun A. “BIST’te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir 

Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.65, 2015, 117-136. 

Aytekin, S., Sakarya Ş. “BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal 

Performanslarının Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, S. 21, 2013, ss. 30-47. 

Bakırcı, F., Shiraz Eslamian, S., Sattary, A. “BIST’da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet 

Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması”, Ege 

Akademik Bakış, 14(1), 2014, ss. 9-19. 

Chen, M., Tzeng, G. “Combining Grey Relation and TOPSIS Concepts for Selecting an Expatriate Host 

Country”, Mathematical and Computer Modelling, 40(13), 2004, ss. 1473-1490. 

Dumanoğlu, S., Ergül, N. “İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü”, Muhasebe 

ve Finansman Dergisi, S. 48, 2010, ss. 101-111. 

Ece, N., Özdemir, F. “Halka Açık Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Performans Ölçümü ve 

Analizinde Kullanılan EVA ve TOPSIS Yöntemlerinin Hisse Senedi Değerleri ile Karşılaştırmalı Analizi”, 

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(561), 2011, ss. 83-95. 

Ergül, N., Akel V. “Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2010/3, ss. 91-118. 

Global Reporting Initiative (GRI), G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzu / Raporlama İlkeleri ve Standart 

Bildirimler, 2014, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Turkish-G4-Part-One.pdf 

Herz, R. “Financial versus Non-Financial Reporting”, Ocak 2015, www.complianceweek.com. 

Hwang, C., Yoon, K. Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, 1. Edition, New York, 

1981. 

James, L.M. “Sustainability Reporting by Small and Midsize Companies – Methods, Nature and Extent of 

Reporting”, Business Studies Journal, 7(2), 2015, ss.1-17. 

Kahraman, C. “Decision-making and Management Applications”, Journal of Enterprise Information 

Management, 20(2), Emerald Group Publishing, 2007. 

Keskin, B. “The Evaluation of Financial Performance by Using TOPSIS and ELECTRE Methods: A Research 

on Construction Sector Companies”, Multidisciplinary Academic Conference”, 2013. 

Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S., Benkovic, S. “Analysis of the Financial Parameters of Serbian Banks 

Through the Application of the Fuzzy AHP and TOPSIS Methods”, Economic Modelling, S.43, 2014, ss. 30-37. 

Mani, M., Wheeler, D. “In Search of Pollution Havens?: Dirty Industry in The World Economy, 1960-1995”, 

World Bank Working Paper, April 1997. 

Moghimi, R., Anvari, A. “An Integrated Fuzzy MCDM Approach and Analysis to Evaluate the Financial 

Performance of Iranian Cement Companies”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

S.71, 2014, ss. 685-698. 

Nobakht, A., Nobakth, H., Sorayaei, A. “Evaluation and Granding the Financial Performance of Financial 

Investment Firm Accepted in Tehran Exchange: Applying AHP, Shanon and Topsis”, Life Science Journal”, 

9(3), 2012, ss. 1898-1903. 

Öztürk, B., Özçelik, F. “Financial Performance Evaluation of Firms in BIST Chemical Petroleum Plastic Sector 

BY Using an Integrated Multi-Criteria Decision Making Method”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika 

Dergisi”, 11(2), 2014, ss. 34-62. 

Sakarya, Ş., Akkuş, H. T. “Finansal Performansın Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar ile Nakit Akım Oranlarının 

Karşılaştırmalı Analizi BIST Çimento Şirketleri Üzerine TOPSIS Yöntemi ile Bir Uygulama”, AKÜ İİBF 

Dergisi, 17(1), 2015, ss. 109-123. 



……………….…. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep…….……… 

 

260 
 

Saldanlı, A., Sırma, İ. “TOPSIS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği”, Marmara 

Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 2014, ss. 185-202. 

Soba, M., Eren K.”TOPSIS Yöntemini Kullanarak Finansal ve Finansal Olmayan Oranlara Göre Performans 

Değerlendirilmesi, Şehirlerarası Otobüs Sektöründe Bir Uygulama”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 

Dergisi, S.21, 2011, ss. 23-40. 

Tanç, A., Gümrah, A. “Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul’da Bir 

Uygulama”, Journal of Business Research Turk, 7(2), 2015, ss. 258-273. 

Wang, Y. “The Evaluation of Financial Performance for Taiwan Container Shipping Companies by Fuzzy 

TOPSIS”, Applied Soft Computing”, S. 22, 2014, ss. 28-35. 

Yurdakul, M., İç. Y. “Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS 

Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 

2003, ss. 1-18.  

Yükçü, S., Kaplanoğlu, E. “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Gözaltı Pazarı Şirketlerinin Finansal 

Performanslarının Belirlenmesi” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(3), 2015, ss. 587-616. 

http://www.borsaistanbul.com/ 

http://www.borsaistanbul.com/


 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

261 
 
 

 

FİNANSAL ORANLAR ve FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ: BİST’DE BİR 

UYGULAMA 

 

 
Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY 

yucelayricay@ksu.edu.tr 

K.Maraş Sütçüimam Üniversitesi  

İşletme Bölümü 

 

 Öğr. Gör. Veysel Eren TÜRK 

vturk@adiyaman.edu.tr 

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO 
 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, firmaların finansal oranları ile firma değeri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. 

Çalışmada, bağımsız değişkenler olarak likidite durumu oranları, mali yapı oranları,  kârlılık oranları ve borsa 

performans oranları; kontrol değişkenleri olarak da finansal kaldıraç ve net satışlar kullanılmıştır. Firma değeri ise 

bağımlı değişken olarak yer almıştır. Değişkenler arasındaki ilişki panel veri analizi kullanılarak araştırılmıştır. Bu 

amaçla, çalışmada Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 56 üretim işletmesinin 2004-2011 yılları arasını içeren 7 yıllık 

verileri ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda likidite oranlarından asit-test ve nakit oranın, mali yapı oranlarından 

sadece borçlanma oranının, borsa performans oranlarından da sadece PD/DD oranının firma değeri üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Oranlar, Firma Değeri, BIST, Panel Veri Analizi,  

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS and FIRM VALUE: AN APPLICATION 

IN BORSA ISTANBUL 

Abstract 

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the value of the firm with the financial 

ratios of the firm. Liquidity position ratios, financial structure ratios, profitability ratios and stock exchance 

performance ratios are used as independent variables, leverage ratio and net sales are used as control variables at the 

study. On the other hand, firm value is used as the dependent variable at the study. The relationship betwen the 

variables is examined using panel data analysis. In this study, the seven years data of the 56 industrial enterprises, 

operand in BIST, in the period of 2004-2011, are analysis. As a result of the analysis, the significiant effect of acid-test 

ratio and cash ratio which are from liquidity ratios, and only debt ratio which is from financial structure ratios, and only 

book value/market value ratio which is from stock exchange performance ratios and leverage ratio are determined on 

the firm value.  

Key Words: Financial ratios, Firm Value, BIST, Panel Data Analysis 

 

1. Giriş ve Amaç 

Firmaların finansal durumlarıyla firma yöneticileri, firmanın sahip veya ortakları, hisse senedi yatırımcıları, banka ve 

benzeri kredi ve finansman kurumları ile kamu kesimi ilgilenmektedirler. Bu kesimler, analiz amaçları doğrultusunda 

bir taraftan firmaların likidite, karlılık, finansal yapı, faaliyet rasyolarını incelemekte, diğer taraftan, yine farklı 

amaçlarla da olsa firma değeriyle ilgilenmektedirler. Bir başka deyişle, finansal oranlar ve firma değeri farklı kesimlerin 

firmaları değerlendirirken dikkate aldıkları konuları oluşturmaktadır (Ayrıçay ve Türk, 2014: 54).  

Firma değeriyle ilgilenilmesinin önemli nedenlerinden biri firmalarda kâr maksimizasyonu amacının sorunlu taraflarını 

içermeyen performans göstergesi oluşundandır. Ayrıca, bir bütün olarak firmaların farklı konularda aldıkları kararlar bir 

taraftan rasyolara yansıyan finansal sonuçlar doğurmakta, diğer taraftan belirli bir sürecin sonunda, kontrol edilemeyen 

diğer faktörlerle birlikte firma değerine etki etmektedir. Finansal rasyolar ele alınan dönemin analiz edilmesinde yarar 

sağlarken sorunlu alanlara da işaret etmekte, düzeltici önlemlerin alınmasında rasyoların analizinden yararlanılmaktadır. 

Şüphesiz bütün bu sürecin firma değerine nasıl etki ettiği, bir başka deyişle, finansal rasyolarla firma değeri arasında 

ilişki olup olmadığı araştırmaya değer konulardandır(Ayrıçay ve Türk, 2014:54 ).  

mailto:yucelayricay@ksu.edu.tr
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Bu doğrultuda olmak üzere çalışmanın amacı, üretim işletmelerinde finansal oranlarla firma değeri arasındaki ilişkiyi 

Panel Veri Analizi kullanarak araştırmaktır. Farklı sektörlerde yer alan firmalar yerine tek bir sektörde faaliyet gösteren 

firmalar ele alınmak suretiyle homojen bir çalışma grubu oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma giriş ve amaç, literatür 

taraması, uygulama, bulgular ve yorumlar ile sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşmaktadır. Literatürde finansal 

oranlar ile firma değeri arasındaki ilişki sıklıkla ele alınmış, çalışmalarda daha çok firma değeri ile sermaye yapısını 

temsil eden oranlar arasındaki bağıntı incelenmiştir. Öte yandan, firma değeri ile kâr dağıtım politikaları da sıklıkla ele 

alınan konular arasındadır.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde firma değeri ile farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çeşitli çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Kalaycı ve Karataş (2005) tarafından yapılan ve metod olarak faktör ve regresyon analizleri kullanılan çalışmada, hisse 

senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkiler temel analiz yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, ilgili sektörlerde hisse senedi getirilerinin kârlılık, borsa performansı ve verimlilik oranlarıyla açıklandığı 

görülmüştür. 

Özaltın (2006) çalışmasıyla firmaların sermaye yapıları ile firma değerleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada 

kullanılan bağımlı değişken piyasa değeri, bağımsız değişkenler ise kısa vadeli borçlar/pasif toplamı, uzun vadeli 

borçlar/pasif toplamı ve öz kaynaklar/pasif toplamıdır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, firmaların sermaye 

yapılarındaki değişimin, firmaların piyasa değerleri ile arasında anlamlı korelasyonlar oluşmadığı gözlemlenmiştir. 

Düzer (2008), tarafından yapılan çalışmada, finansal oranlar ile firma değeri arasında ilişki firmanın likidite durumu, 

mali yapı, varlıkların etkin kullanımı, kârlılık durumu ve borsa performans oranları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonucunda finansal oranların firma değeri üzerine etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kaba (2009), çalışmasında kâr dağıtımının, firma değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada korelasyon analizi 

sonucunda şirketlerin kâr payı dağıtım oranı ile şirketlerin hisse senetleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. 

Gemici (2010), yaptığı çalışmasında şirket değerleme yöntemleri arasında en fazla yer bulan F/K oranını ve PD/DD 

oranını kullanmış, PD/DD oranının firma değeri üzerinde etkisinin olduğunu, bunun firmadan firmaya farklılık 

gösterdiğini, ancak, F/K oranının firma değeri üzerindeki etkisinin çok zayıf olduğu bulgulamıştır. 

Altan ve Arkan (2011) tarafından İMKB Sınai endekste işlem gören 127 firmanın verileri üzerinde yapılan çalışmada 

kısa dönemli borçlanma, uzun dönemli borçlanma ve öz sermaye değişkenlerinin firma değeri üzerine etkileri 

incelenmiştir. Sonuç olarak firma değeri ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Meder Çakır ve Küçükkaplan’ın (2012) panel veri analizi ile yaptıkları çalışmada işletme sermayesi unsurlarından cari 

oran ve kaldıraç oranının aktif kârlılığıyla negatif ilişkili olduğunu, asit test oranı, stok devir hızı ve aktif devir hızının 

ise kârlılığa pozitif ve anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, işletme sermayesi unsurları ile öz 

sermaye kârlılığı ve piyasa değeri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Yerdelen Tatoğlu (2012a) panel veri analizini incelediği kitabında 2004-2009 yılları arasında İMKB imalat sanayinde 

yer alan ve faaliyetlerine sürekli olarak devam eden 124 firmanın hisse senetlerinin dönemsel verimi (getiri oranı) ile 

finansal yapısı ve finansal oranları arasında bir ilişki kurmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak 

hisse senedi getiri oranı alınmış ve bağımsız değişkenler olarak da finansal kaldıraç oranı, net kârdaki dönemsel 

büyüme oranı ve net kârın toplam aktiflere oranı alınarak yapılmıştır. Söz konusu çalışmada, sabit etkiler modeli, 

gruplar arası etkiler ve tesadüfi etkiler tahmincileri kullanılarak yapılan panel veri analizleri sonucunda sadece sabit 

etkiler modelinde hisse senedi getiri oranı ile finansal kaldıraç oranı arasında negatif bir ilişki çıkmıştır. Bunun 

haricinde bütün yöntemlerde bağımlı değişken hisse senedi getiri oranı ile bağımsız değişkenler arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kurtaran vd. (2015), çalışmalarında firma değeri bağımlı, finansal oranlar bağımsız değişken olarak ele alınmış ve 

değişkenler arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi ile ölçülmüştür. Sonuçlara oran grubu bazında bakıldığında likidite 

oranlarından; cari oranın firma değeri üzerindeki etkisinin anlamlı ve negatif olduğu; asit-test oranın ise firma değeri 

üzerindeki etkisinin anlamlı ve pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faaliyet oranlarından; stok devir hızı, alacak devir 

hızı ve öz sermaye devir hızının firma değeri üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karlılık oranlarından 

ise; faaliyet kar marjı, net kar marjı ve öz sermaye karlılığının firma değeri üzerinde yine bir etkisi olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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3. Uygulama 

3.1. Veri Seti 

Bu araştırma, 2004-2011 yılları arasında BİST-100’de yer alan firmalar arasından verilerine düzenli olarak ulaşılabilen 

56 üretim firmasını kapsamaktadır. Bu firmalara ait bağımsız değişkenler olarak alınacak finansal oranlar  Finnet Borsa 

Bilgi Servisinden, BİST’in resmi internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) elde edilen mali 

tablolardan karşılaştırma ile sınanarak hesaplanmıştır.  Bağımlı değişken firma değeri ise firma piyasa değerini, 

şirketlerin mali yapısında hiç bir kaldıraç etkisi olmayan finansal borçlar ile nakit türü varlıklardan arındırma 

gereğinden ortaya çıkmıştır. Analizlerde borsada oluşan hisse senetleri fiyatlarına göre oluşan piyasa değeri rakamıyla 

beraber firma değeri de kullanılmaktadır (Ilgaz, 2010: 23). Araştırma da kullanılan firma piyasa değeri rakamlarına 

İMKB’nin yıl sonunda resmi sitesinde yayınlamış olduğu Yıllık Raporları’ndan ulaşılmıştır.  

Çalışmanın, BİST-100 endeksinde yer alan tüm firmalar için yapılması planlanmış, fakat bankacılık ve sigortacılık gibi 

finansal sektörde yer alan firmalarla, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve holdinglerin bilanço yapıları farklılık 

gösterdiği için analiz kapsamından çıkarılmış, yalnızca endekste yer alan üretim firmalarına yer verilmiştir. Böylece 

örneklem açısından homojenliğin sağlanmasına çalışılmıştır. Ayrıca, 14 firmanın verilerine analiz dönemi için düzenli 

olarak ulaşılamadığından bu firmalar da kapsam dışında tutulmuştur. Çalışmaya dahil edilen işletmelerin sektörlere göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Türk, 2013:82). 

Tablo 1. Analize Dâhil Edilen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektör İncelenen firma sayısı 

İMKB Kimya, Petrol ve Plastik sektörü 16 

İMKB Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi sektörü 11 

İMKB Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektörü 10 

İMKB Gıda, İçecek-Tütün sektörü 8 

İMKB Metal Ana Sanayi sektörü 6 

İMKB Orman, Kağıt ve Basım sektörü 5 

TOPLAM 56 firma 

 

Analize tabi firmaların bilanço ve gelir tablolarından elde edilen finansal analiz oranları Tablo 1’de belirtilen 6 ana 

sektöre göre gruplandırılmıştır. Çalışma söz konusu sektörlerin 7 yıllık verilerini kapsamaktadır. Her bir finansal oran 

için Excel yardımıyla yıllara ait sektörel medyanlar hesaplanmıştır. Bu düzeltme, hem sektörler arası farklılıkların hem 

de zaman içerisinde bu değişkenlerdeki geçici dalgalanmaların kontrol altına alınarak homojen bir veri seti 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Medyana göre düzeltilmiş verilerin kullanımı, yapılan çalışmalarda sıklıkla tercih 

edilen bir yöntemdir (Fishman ve Love, 2003; Luo ve diğerleri, 2008). Firmaların her bir yıla ait finansal oranları 

sektörel medyanlardan çıkarılarak ilgili oran için cari farklar bulunmuştur. Örneğin, Ereğli Demir Çelik firmasının 2004 

yılına ait cari oran (1.858354) verisini ele alalım. Öncelikle BİST Metal Ana Sanayi sektöründeki tüm firmaların 2004 

yılı cari oranları kullanılarak sektörel medyan (1.703767) bulunmuştur. Daha sonra firma verisinden sektörel medyan 

çıkarılarak orana ait fark (0.154587) hesaplanmıştır. Araştırmanın analiz kısmında sözkonusu fark verileri 

kullanılmıştır. Analize dahil edilen işletmelerin firma değerleri, net satışları ve toplam aktiflerine ilişkin verilerin 

logaritmaları alınarak analize sokulmuştur. Çalışmada kullanılan 56 firmanın firma değerleri için BİST’in yıllık 

raporlarından yararlanılmıştır (Türk, 2013:83). 

Çalışmada panel birim kök testlerinden Levin, Lin ve Chu (2002) LLC testi ile ortak birim kök süreçleri araştırılırken 

(common unit precess), bunun dışında her birim için Im-Pesaran-Shin (IPS) testi ile birim kök süreci (individual unit 

root process) araştırılmıştır. Birimlerden bağımsız (individual invariant) serilerde durağanlık ise Genişletilmiş Dickey 

Fuller (ADF) birim kök sınama yöntemleri ile incelenmiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2012b: 200-216). Analizde kullanılacak 

serilerin birim kök testleri E-Views 7.0 istatistik analiz programı kullanılarak yapılmıştır ve yapılan birim kök test 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 

                                                      Yöntemler 

LLC ADF IPS 

 Test 

İstatistik 

Değerleri 

Olasılık 

Değerleri 

Test İstatistik 

Değerleri 

Olasılık 

Değerleri 

Test 

İstatistik 

Değerleri 

Olasılık 

Değerleri 

Log PD -8.61799 0.0000* 141.878 0.0297* -1.16690 0.1216 

CO -16.6329 0.0000* 162.992 0.0012* -1.74391 0.0406* 

ATO -9.64611 0.0000* 132.807 0.0000* -0. 60160 0.2737 

NO -11.7909 0.0000* 147.134 0.0145* -1.49193 0.0679 

BO -8.87634 0.0000* 120.363 0.2777 -0.04592 0.4817 

KVBP -10.8502 0.0000* 147.670 0.0135* -1.44218 0.0746 

KVBTB -18.7024 0.0000* 176.966 0.0001* -4.13447 0.0000* 

UVBP -33.3409 0.0000* 154.686 0.0047* -3.25461 0.0006* 

OZA -17.8529 0.0000* 156.890 0.0033* -3.04927 0.0011* 

FİNKAL -11.6131 0.0000* 137.034 0.0541* -0.56025 0.2877 

BKM -14.5923 0.0000* 167.263 0.0006* -2.96893 0.0015* 

EFKM -47.6149 0.0000* 197.530 0.0000* -7.59683 0.0000* 

NKM -13.9814 0.0000* 130.613 0.1103 -0.84861 0.1980 

ROA -10.6224 0.0000* 138.010 0.0482* -1.20801 0.1135 

ROE -11.1052 0.0000* 160.256 0.0019* -2.26924 0.0116* 

FİYKAZ -28.7286 0.0000* 174.468 0.0001* -3.70655 0.0001* 

PDDD -39.7228 0.0000* 142.380 0.0278* -2.73360 0.0031* 

HBK -24.5189 0.0000* 150.734 0.0086* -2.31860 0.0102* 

Log SAT -19.5865 0.0000* 173.311 0.0002* -2.97578 0.0015* 

*Elde edilen sonuçlar % 5 anlamlılık düzeyinde Ho reddedilmiştir. 

 Panel birim kök testlerine ait analiz sonuçları incelendiğinde, genel olarak testlerin, serilerde birim kökün olmadığına 

işaret ettiklerini görmekteyiz. Tablo 2’den görülebileceği gibi, hesaplanan p değerleri 0.05 kritik değerinden daha küçük 

olduğu için serilerin durağan olmadığını, birim kök içerdiğini ifade eden  hipotezleri reddedilmiştir.  

LLC testi sonuçlarına bakıldığında, bütün serilerde ortak birim kök olmadığı, Im, Peseran ve Shin testi sonuçlarına 

bakıldığında yine çoğu serilerde bireysel birim kökün bulunmadığı, Genişletilmiş Dickey Fuller testi sonuçlarına 

bakıldığında birimlerden bağımsız serilerin hemen hemen hepsinde birim kök bulunmadığı sonuçlarına varılabilir. Bu 

sonuçlara göre serilerin durağan olduğu anlaşılmıştır.  

3.2. Panel Veri Analizi 

3.2.1. Panel Veri 

Panel veri; bireyler, ülkeler, firmalar, hane halkları gibi birimlere ait yatay kesit gözlemlerin, belli bir dönemde bir 

araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Panel veri, N sayıda birim ve her birime karşılık gelen T sayıda gözlemden 

oluşmaktadır. Örneğin, Türkiye’de illerin 1990-2010 yılları arasındaki pancar üretim miktarları, BİST-50’de yer alan 

firmaların hisse senetlerinin 2009 yılı günlük getiri oranları veya analizde kullandığımız BİST-100 endeksindeki 56 

sanayi firmasının 2004-2010 yılları arasındaki finansal analiz verileri gibi. 
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Zaman boyutuna sahip yatay kesit verilerin, yani panel verilerin kullanılarak oluşturulan panel veri modelleri 

yardımıyla ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemine “panel veri analizi” adı verilmektedir. Yani panel veri 

analizleri yatay kesit veri ile zaman serisi analizini birleştirir. Bu analizde genelde, yatay kesit birim sayısının(N) 

dönem sayısından(T) fazla (N>T) olduğu durumla karşılaşılmaktadır. Genel olarak panel veri modeli aşağıdaki gibi 

ifade edilmektedir: 

=  +   +   + …+   +      i=1,2,…,N; t=1,2,…,T          (3.1) 

Burada Y:Bağımlı Değişken, :Bağımsız Değişkenler,  sabit parametre, diğer β’lar eğim parametreleri ve u ise 

hata terimidir. i alt indisi birimleri(birey, firma, şehir gibi), t alt indisi zamanı(gün, ay, yıl gibi) ifade etmektedir. 

Değişkenlerin, parametrelerin ve hata teriminin i ve t alt indisini taşıması panel veri setine sahip olduklarını 

göstermektedir. Y değişkeni, birimden birime ve bir zaman periyodundan ardışık zaman periyoduna farklı değerler alan 

bağımlı bir değişken olduğunda, kesit boyutu için i, zaman periyodu için t olmak üzere iki alt indisle ifade edilmektedir. 

Bu genel model, sabit ve regresyon parametrelerinin her zaman periyodunda her bir birey için ayrılmasına izin 

vermektedir. Bu modelde sabit ve eğim parametreleri hem birimlere hem de zamana göre değer almaktadır (Pazarlıoğlu 

ve Gürler, 2007: 37). 

3.2.2. Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri Arasında Tercihler 

Tesadüfi etkiler ve sabit etkiler arasında önsel tercih yapılırken aşağıda ele alınan koşullara göre değerlendirme 

yapılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 163): 

’nin tahmin edilen bir parametre mi(sabit), bir dağılımdan elde edilen stokastik bir değişken mi(tesadüfi) olduğuna 

bakılmalıdır. Yatay kesit boyut örneğin ülkeler ya da şehirlerden oluşuyorsa; tesadüfi çekimden gelmediği için ’yi 

tahmin edilen sabit bir parametre olarak düşünmek doğaldır. Panelin ana kütleden tesadüfi olarak çekildiği 

düşünülüyorsa; ’yi rastsal bir hata bileşeni olarak düşünmek doğaldır. 

2. Sabit etkiler ya da tesadüfi etkiler modelleri arasında seçim, modelin tahmin edilmesindeki amaca bağlı olarak da 

yapılabilmektedir. Modelin tahmininden belli bir birim için çıkarsama yapılmak isteniliyorsa, tesadüfi modelin 

kullanılması daha avantajlı olmaktadır. 

3. Bağımsız değişkenlerin bazıları ile arasında korelasyon olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer korelasyon varsa sabit 

etkiler tahmincisi tutarlıdır. Korelasyon yoksa hem sabit etkiler hem de tesadüfi etkiler tahmincileri tutarlıdır, fakat 

tesadüfi etkiler tahmincisi daha etkindir. Bu bilgi, iki model arasında tercih yapmak için kullanılan Hausman testine ışık 

tutmaktadır. 

4. Zaman değişmezi değişkenleri, sabit etkiler modeli kullanılarak tahmin edilememektedir. Bu değişkenler modele 

dahil edilmek isteniyorsa, tesadüfi etkiler modelini tercih etmek gerekmektedir. Bu amaçlarla bir takım testler 

yapılmıştır. 

3.2.3. F testi 

Bu test panel veri modellerinde klasik modelin (Pooled model) geçerliliğini, bir başka ifadeyle birim ve/veya zaman 

etkilerinin olup olmadığını, verilerin birimlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmektedir. Bu amaçla kısıtlı 

model ve kısıtsız model olarak iki tür model kullanılmaktadır. Kısıtsız modelde, değişkenlere ait verilerin birimlere göre 

değer aldığı; kısıtsız modelde ise, birim farklılıklarının önemli olmadığı varsayımı yapılmaktadır(Yerdelen Tatoğlu, 

2012a: 164). 

Kısıtsız model;     =  +      i=1,2,…,N  şeklinde ve 

Kısıtlı model;  =X𝛽 +  u             olarak gösterilmektedir. 

Sınanacak hipotez ise;   

  :  = β  (bireysel ve zaman etkiler yoktur) 

şeklinde gösterilmektedir.  hipotezi reddedilmezse;  = β’dır, bu durumda verilerin havuzlanmış olduğu kabul 

edilmektedir. Model klasik model ile ifade edilir ve Havuzlanmış (Polled) EKK yöntemi ile çözüm yapılmaktadır 

(Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 164). Çalışmamızda yapılan F testi sonuçlar aşağıda tablo halinde verilmiştir: 
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Tablo 3. F Test istatistikleri Sonuçları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

F istatistiği 23.45  24.35  18.82  23.24  

Prob. Degeri  0.0000** 0.0000** 0.0000** 0.0000** 

** katsayı 0.05 anlam düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3’te verilen test sonuçlarına bakıldığında bu model için olasılık (probability) değerleri çalışmada belirlenen hata 

payı (0.05)’ndan küçük olduğundan  hipotezi reddedilir. Ve modelde birim ve/veya zaman etkilerinin olduğunu ve 

Havuzlanmış EKK modellerinin uygun olmadığını göstermektedir. 

3.2.4. Breusch Pagan  Lagrange Multiplier (Çarpan) Lm Testleri 

Breusch-Pagan (1980), bireysel heterojenliğin varlığını diğer bir anlatımla tesadüfi etkiler modeline karşı havuzlanmış 

EKK modelinin uygun olup olmadığını sınamak için, havuzlanmış EKK modelinin kalıntılarına dayanan Lagrange 

Multiplier (Lm) testini geliştirmişlerdir (Aktaran: Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 172).  Bu test istatistiği 1 serbestlik dereceli  

 dağılımına uymaktadır. Bu testte, tesadüfi birim etkilerin varyansının sıfır olduğu hipotezi, 

  : = 0 hipotezi sınanmaktadır. 

  : ≠ 0 

Rastsal etkiler modeli ile havuzlanmış model arasında seçim yapılabilmesini sağlayan bu test ile birim etkilerin 

varyansının sıfır olması durumunda rastsal etkinin havuzlanmış model ile çözülebileceği sınanmaktadır (Mederçakır ve 

Küçükkaplan, 2012: 76). Hipotezler aşağıdaki gibi de kurulabilir: 

: Var (u) = 0 

: Var (u) ≠ 0 

Yapılan analiz sonucunda ulaşılan test sonuçları aşağıda tablolar halinde verilmiştir: 

Tablo 4. Breusch-Pagan Lm Test istatistikleri Sonuçları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

 istatistiği 537.21  596.27  495.36  608.86 

Prob. Degeri  0.0000** 0.0000** 0.0000** 0.0000** 

** katsayı 0.05 anlam düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 4 test sonuçları incelendiğinde ki-kare istatistiğine ait olasılık değerleri (0,00), çalışmada belirlenen hata payı 

(0,05)’ndan daha küçük olduğundan model için  hipotezi reddedilir. Bu da tesadüfi etkilere karşı da havuzlanmış 

modellerin uygun olmayacağını ifade etmekte olup, panel etkisinin varlığına işarettir. 

Ancak, birim etkilerin varlığını sınamak için kullanılan Breusch-Pagan (1980) LM testi modelde otokorelasyon varsa 

güvenilirliğini kaybedebilmektedir. Bu durumda yani birim etkilerin varyanslarının sıfıra eşit olduğu hipotezini (  : 

= 0 ) sınamak için otokorelasyonun varlığında da güvenilir olan otokorelasyona dirençli Düzeltilmiş Lagrange 

Çarpanı (ALM) testi kullanılabilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 174). Bu bağlamda yapılmış ALM testleri bu 

model için aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

Tablo 5. Breusch-Pagan Düzeltilmiş Lm (ALM) Test istatistikleri Sonuçları 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

 istatistiği 16.56  17.95 16.02  18.36 

Prob. Degeri  0.0000** 0.0000** 0.0000** 0.0000** 

** katsayı 0.05 anlam düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 5’te test sonuçlarına bakıldığında bu model için Lm testinde olduğu gibi ALM testi için de (  : = 0 ) hipotezi 

reddedilmiştir. Dolayısıyla otokorelasyonun var olduğunu düşündüğümüz modellerimizde de havuzlanmış modelin 
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uygun olmadığı kanıtlanmıştır. Artık çalışmanın bundan sonraki kısmında analizler panel veri modellemesi ile 

yapılacaktır. Çünkü bütün modellerde birim ve/veya zaman etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. 

3.2.5. Hausman Testi 

Yapılan testler sonucunda birim ve /veya zaman etkilerinin olduğu anlaşılmışsa, bu etkilerin sabit mi tesadüfi mi 

olduğuna karar verilmelidir. Bu bağlamda tanımlama hatasını sınamak için geliştirilen Hausman (1978) spesifikasyon 

testi, panel veri modellerinde tahminciler arasında seçim yapmak için kullanılmaktadır. 

Sabit ve tesadüfi etkiler modelleri arasındaki en önemli farklardan birisi, birim etkilerin bağımsız değişkenlerle 

korelasyonlu olup olmadığıdır. Eğer aralarında korelasyon yoksa, tesadüfi etkiler modeli daha etkindir, geçerlidir. Bu 

bilgi kullanılarak sabit etkiler modeli için grup içi tahminci ve tesadüfi etkiler modeli için esnek genelleştirilmiş EKK 

tahmincisi arasında seçim yapılabilmektedir. 

Temel hipotez; : Açıklayıcı değişkenler ve birim(spesifik) etki arasında korelasyon yoktur, şeklindedir. Bu durumda 

her iki tahminci de tutarlı olduğundan sabit ve tesadüfi etkiler tahmincileri arasındaki farkın çok küçük olacağı 

beklenmektedir. Tesadüfi etkiler tahmincisi daha etkin olduğundan kullanımı uygun olacaktır. 

Alternatif hipotez; : Açıklayıcı değişkenler ile birim(spesifik) etki arasında korelasyon vardır, şeklinde kurulur. Bu 

durumda tesadüfi etkiler tahmincisi sapmalıdır ve tahminciler arasındaki farkın büyük olacağı beklenir. Dolayısıyla 

sabit etkiler modeli tutarlı olduğundan tercih edilmelidir. 

Hausman testi tesadüfi etkiler tahmincisinin geçerli olduğu biçimindeki temel hipotezi, k dereceli  dağılımına uyan 

istatistik yardımıyla test etmektedir. Hausman test istatistiği hesaplanırken, genelleştirilmiş EKK tahmincisi ve grup içi 

tahmincinin varyans kovaryans matrislerinin arasındaki farktan yararlanılarak, H istatistiği hesaplanmaktadır. Hausman 

testi bu farkın (H), sıfıra eşitliğini test etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 180). Yapılan Hausman test sonuçları 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 6. Hausman Test istatistikleri Sonuçları 

 Model 1 Model 2 Model 4 Model 5 

Hausman  ist.   26.34  23.44  29.94 20.08 

Prob. Degeri  0.0000** 0.0014** 0.0000** 0.0012** 

** katsayı 0.05 anlam düzeyinde anlamlıdır. 

Son olarak rassal etkiler modellerinde Hausman hipotez testleri yapılarak en doğru tahminciye ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Yukarıda tablo 6 incelendiğinde “Açıklayıcı değişkenler ve birim(spesifik) etki arasında korelasyon yoktur” şeklinde 

kurulan hipotezinin bu model için 0.05 anlam düzeyinde reddedildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda sabit etkiler 

tahmincisi tutarlı ve etkindir, ancak rassal etkiler tahmincisi tutarsızdır. 

Böylece, yapılan hem F testi, hem Breusch-Pagan (1980) LM testleri hem de Hausman testi sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde, finansal analiz oranlarının firma değeri üzerindeki etkisinin analizinde, panel veri modellerinden 

tek yönlü sabit etkiler modeli daha uygun olmaktadır. Bu bağlamda modelimizi hetorokedasite ve otokorelasyona karşı 

dirençli olan Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilmiş kümelenmiş standart hatalarla tek 

yönlü sabit etkiler modellerini tahmin edebiliriz (Aktaran: Yerdelen Tatoğlu, 2012a: 248). 

4. Modeller, Bulgular ve Yorumları 

Araştırmamızda, finansal analiz oranlarının firma değerine etkisini tespit etmek üzere oluşturulan modeller panel veri 

analiz yöntemi ile Stata 11 istatistik programı kullanılarak tahmin edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Panel 

veri analizi, bilindiği gibi zaman boyutuna ait kesit verilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesine 

dayanan bir analiz türüdür. Panel veri analizinde birçok değişik yöntemler ve bu yöntemlerde kullanılabilen tahminciler 

bulunmaktadır.  

4.1. Likidite Durumu Oranlarının Firma Değerine Etkisi 

Likidite oranlarının firma değerine etkisi ile ilgili olarak aşağıda yer alan hipotez ve Model 1 kurulmuştur. 

Model 1: Log FD =  +  +  +  +  +  +  + Ԑi 

 = Firmanın likidite oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi yoktur. 

 = Firmanın likidite oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır. 
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Model 1’de öncelikle firma değeri ile likidite oranları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Modelde firma değeri(FD) bağımlı 

değişken olup cari oran(CO), asit-test oranı(ATO) ve nakit oranı(NO) bağımsız değişkenler olarak verilmiştir. Bunlarla 

beraber firmaların finansal kaldıraç oranı(FİNKAL) ve net satışları(NS) kontrol değişkeni olarak yer almış ve kriz 2008 

değişkeni ise kukla değişkendir. Bu yapıda analiz edilen modelin tahmin sonuçları aşağıda verilmiştir: 

Tablo 7: Model 1 İçin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar 
Robust Standart 

hata 
t-istatistiği 

Olasılık 

(Probability) 

CO −0.0073 0.0201 −0.36 (0.717) 

ATO 0.0671 0.0202 3.32 (0.002)** 

NO −0.0276 0.0111 −2.48 (0.016)** 

FİNKAL −0.3923 0.1752 −2.24 (0.029)** 

LogNS 1.1105 0.1060 10.47 (0.000)** 

Kriz2008 −0.4095 0.0194 −21.05 (0.000)** 

Constant(sabit) −1.0399 0.9244 −1.12 (0.266) 

     

R-square ( ) 0.6457 

F istatistiği 106.46 (0.000)** 

Gözlem verileri 2004-2010 arası 7 yıl, 56 firma ve 392 gözlem 

Değişen Varyans lmh 154.86 (0.000)** 

Otokorelasyon lmrho 3.19 (0.073) 

  

Not: Parantez içindeki değerler, olasılık değerlerini gösterir. 

**  Katsayının % 5 önem düzeyinde anlamlılığını ifade etmektedir. 

Tablo 7. incelendiğinde firmaların likidite durumunu gösteren oranlardan asit-test ve nakit oranın firma değeri üzerinde 

% 95 güven düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ama cari oranın anlamlı bir etkisinin bulunmadığı sonucu 

çıkarılmaktadır. Firma değeri ile asit-test oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken, nakit oranı arasında negatif 

bir ilişkiye rastlanmıştır. Yani asit-test oranındaki % 1 birimlik artış, firma değerini % 0.067 düzeyinde pozitif yönde 

etkilemektedir. Nakit oranındaki % 1 birimlik artış ise firma değeri üzerinde % 0.027 düzeyinde negatif bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir.  

Firma değeri üzerinde kontrol değişkenleri finansal kaldıraç oranının negatif ve net satışların da pozitif yönde anlamlı 

bir etkiye sahip oldukları görülmektedir. Bununla beraber kukla değişken kriz 2008 değişkeni ile firma değeri arasında 

da doğrudan negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla  hipotezi ret edilmiş ve “Firmanın likidite 

oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır.”  hipotezi kabul edilmiştir. Bu bağlamda, firma değeri ile işletmenin 

kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği arasında bir ilişki vardır sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim, Birgili ve Düzer 

(2010)’in çalışmasında da firmanın likidite durumu ile firma değeri arasında pozitif anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Tablo’da görüldüğü gibi bağımsız değişkenlerin birlikte bağımlı değişken üzerindeki anlamlılığını test eden F istatistiği 

anlamlıdır, yani modelin bütünlüğü anlamlıdır. Modelin açıklama gücü   % 64’tür. Yani bağımsız değişkenler 

beraberce bağımlı değişkendeki değişikliğin yaklaşık % 64’ünü açıklamaktadır ve bu iyi bir orandır. değeri bilindiği 

üzere 0 ile 1 arasında değerler almaktadır.  değeri 1’e yaklaştıkça modelin açıklama gücü artmaktadır.  

Tablo’da modeller tahmin edildikten sonra yapılan spesifikasyon testleri değişen varyans ve otokorelasyon testlerine de 

yer verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde, değişen varyansın olmadığını ifade eden  reddedilmiştir, bu yüzden 

değişen varyans sorunu vardır. Ancak otokorelasyon olmadığını ifade eden  kabul edilmiştir, dolayısıyla modelde 

otokorelasyon sorunu yoktur. Bu noktada zaten kullanılan tahminci değişen varyansa ve otokorelasyona dirençli robust 

olduğundan bu sorunlar tahmin sürecinde aşılmıştır.  
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4.2. Mali Yapı Oranlarının Firma Değerine Etkisi 

Model 2’de ise, firma değeri ile mali yapı oranları arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Modelde firma değeri(FD) bağımlı 

değişken olup borçlanma oranı(BO), toplam borca karşılık kısa vadeli borç oranı(KVBTB), öz sermaye ağırlığı 

oranı(ÖZA), kısa vadeli borç-pasif oranı(KVBP), uzun vadeli borç-pasif oranı(UVBP) ve finansal kaldıraç 

oranı(FİNKAL) bağımsız değişkenler olarak kabul edilmiştir. Bunlarla beraber firmaların net satışları kontrol değişkeni 

olarak yer almış ve kriz 2008 değişkeni ise kukla değişkendir. Bu yapıda analiz edilen modelin analiz sonuçları aşağıda 

verilmiştir: 

Model 2: Log FD =  +  +  +  +  +  +  + 

+  + Ԑi 

 = Firmanın mali yapı ile ilgili oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi yoktur. 

 = Firmanın mali yapı ile ilgili oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır. 

 

Tablo 8: Model 2 İçin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar 
Robust Standart 

hata 
t-istatistiği 

Olasılık 

(Probability) 

BO 0.1100 0.0283 3.88 (0.000)** 

KVB-TB −0.2661 0.2058 −1.29 (0.201) 

ÖZA 0.2174 0.3433 0.63 (0.529) 

KVB-P −0.2354 0.2674 −0.88 (0.383) 

UVB-P −0.5773 0.3648 −1.58 (0.119) 

FİNKAL −0.5207 0.3566 −1.46 (0.150) 

LogNS 1.1006 0.0899 12.24 (0.000)** 

Kriz2008 −0.4109 0.0216 −18.98 (0.000)** 

Constant(sabit) −0.9524 0.7856 −1.21 (0.231) 

    

R-square ( ) 0.6491 

F istatistiği 71.72 (0.000)** 

Gözlem verileri 2004-2010 arası 7 yıl, 56 firma ve 392 gözlem 

Değişen Varyans LMh 136.97 (0.000)** 

Otokorelasyon LMrho 1.42 (0.232) 

  

Not: Parantez içindeki değerler, olasılık değerlerini gösterir. 

**  Katsayının % 5 önem düzeyinde anlamlılığını ifade etmektedir. 

 

Tablo 8 incelendiğinde, mali yapı oranlarından sadece borçlanma oranı ile firma değeri arasında anlamlı bir ilişki 

çıkmış diğer bütün oranlar anlamsız çıkmıştır. Kontrol değişkeni net satışlar pozitif yönlü, ve kriz2008 kukla değişkeni 

negatif yönlü olarak yine anlamlı çıkmıştır. Bu çerçevede  hipotezi kabul,   = Firmanın mali yapı ile ilgili 

oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır hipotezi reddedilmiştir. Bu bağlamda Meder Çakır ve Küçükkaplan’ın 

(2012) yaptıkları çalışmada da işletme sermayesi unsurları olarak kabul edilen değişkenlerin öz sermaye kârlılığını ve 

firmaların piyasa değerini açıklamakta yetersiz kaldığı sonucu tespit edilmiştir. Yine Özaltın(2006) da model 2’de yer 

alan KVB-P, UVB-P ve ÖZA oranlarını kullanarak yaptığı çalışmada firmaların sermaye yapıları ile piyasa değerleri 

arasında anlamlı ilişkiler bulamamıştır. Yenice (2001) tarafından yapılan araştırmaya göre ise sermaye yapısı ile firma 

değeri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamakla birlikte sermaye yapısı ile firma verimliliği arasında ters yönlü bir 

ilişki saptanmıştır. Dolayısıyla bahsedilen referanslar ve model 2 için yapılan analiz sonuçları finans literatüründeki 
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Miller-Modigliani(MM) yaklaşımı ve Net Faaliyet Geliri yaklaşımında vurgulanan firmaların piyasa değerlerinin 

sermaye yapılarındaki değişimlerden bağımsız olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Tablo’da modeller tahmin edildikten sonra yapılan spesifikasyon testleri değişen varyans ve otokorelasyon testlerine de 

yer verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde, değişen varyansın olmadığını ifade eden  reddedilmiştir, bu yüzden 

modelde değişen varyans sorunu vardır. Ancak otokorelasyon olmadığını ifade eden  kabul edilmiştir, dolayısıyla 

modelde otokorelasyon sorunu yoktur. Bu noktada zaten kullanılan tahminci değişen varyansa ve otokorelasyona 

dirençli robust olduğundan bu sorunlar tahmin sürecinde aşılmıştır.  

Öte yandan Model 2’nin bütünlüğünü test eden F testi anlamlı ve modelin açıklama gücü  % 64 çıkmıştır ki, bu iyi 

bir orandır. Bu testlerin yorumu model 1’de yapıldığı için burada ayrıntılı olarak tekrar edilmeyecektir.  

4.3. Kârlılık Oranlarının Firma Değerine Etkisi 

Model 3’de ise, firma değeri ile kârlılık oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla ilgili hipotez ile bağımlı ve 

bağımsız değişkenler aşağıdaki gibi kurgulanmıştır. 

Model 3: Log FD =  +  +  +  +  +  +  +  + Ԑi 

 = Firmanın kârlılık oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi yoktur. 

  = Firmanın kârlılık oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır. 

Modelde firma değeri(FD) bağımlı değişken olup; brüt kâr marjı(BKM), esas faaliyet kâr marjı(EFKM), net kâr 

marjı(NKM), aktiflerin kârlılığı(ROA) ve öz sermaye kârlılığı(ROE) oranları bağımsız değişkenler olarak modele dahil 

edilmişlerdir. Bunlarla beraber firmaların net satışları(NS) kontrol değişkeni olarak yer almış ve kriz 2008 değişkeni ise 

yine kukla değişkendir. Bu şekilde kurgulanan modelin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir: 

Tablo 9: Model 3 İçin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar 
Robust Standart 

hata 
t-istatistiği 

Olasılık 

(Probability) 

BKM −0.2122 0.3925 −0.54 (0.591) 

EFKM 0.1120 0.4262 0.26 (0.794) 

NKM −0.0826 0.2161 −0.38 (0.704) 

ROA 0.8480 0.6170 1.37 (0.175) 

ROE −0.1709 0.1691 −1.01 (0.317) 

LogNS 1.1112 0.1102 10.08 (0.000)** 

Kriz2008 −0.4110 0.0246 −16.69 (0.000)** 

Constant(sabit) −1.0338 0.9636 −1.07 (0.288) 

    

R-square ( ) 0.5959 

F istatistiği 100.04 (0.000)** 

Gözlem verileri 2004-2010 arası 7 yıl, 56 firma ve 392 gözlem 

Değişen Varyans LMh 210.36 (0.000)** 

Otokorelasyon LMrho 9.49 (0.002)** 

  

Not: Parantez içindeki değerler, olasılık değerlerini gösterir. 

**  Katsayının % 5 önem düzeyinde anlamlılığını ifade etmektedir. 

Tablo 9 incelendiğinde firma değerine etkisi bakımından bütün kârlılık oranları anlamsız çıkmıştır. Diğer modellerde 

olduğu gibi net satışlar kontrol değişkeni ve kukla değişken kriz2008 değişkeni % 95 güven düzeyinde anlamlı 
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çıkmıştır. Bu sonuçlara göre,  hipotezi kabul,   = Firmanın kârlılık oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır 

hipotezi reddedilmektedir. Ancak literatürde birçok çalışmada örneğin Kalaycı ve Karataş (2005), Düzer (2008) ve 

Yerdelen Tatoğlu (2012) çalışmalarında karlılık oranlarıyla hisse senedi getirileri arasında anlamlı ilişkiler tespit 

etmişlerdir. 

Tablo’da modeller tahmin edildikten sonra yapılan spesifikasyon testleri değişen varyans ve otokorelasyon testlerine de 

yer verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde, değişen varyansın olmadığını ifade eden  reddedilmiştir, bu yüzden 

modelde değişen varyans sorunu vardır. Ve yine otokorelasyon olmadığını ifade eden  da güçlü bir şekilde 

reddedilmiştir, dolayısıyla modelde otokorelasyon sorunu da vardır. Bu noktada zaten kullanılan tahminci değişen 

varyansa ve otokorelasyona dirençli robust olduğundan bu sorunlar tahmin sürecinde aşılmıştır.  

4.4. Borsa Performans Oranlarının Firma Değerine Etkisi 

Görüldüğü gibi model 4 firma değeri ile borsa performans oranları arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Bu bağlamda firma 

değeri(FD) yine bağımlı değişken olurken, Fiyat/Kazanç oranı(FİYKAZ), PD/DD oranı ve hisse başına kâr oranı(HBK) 

bağımsız değişkenler olarak modele dahil olmuşlardır. Bunlarla beraber finansal kaldıraç oranı(FİNKAL) ve firmaların 

net satışları(NS) kontrol değişkeni olarak yer almış ve kriz 2008 değişkeni ise yine kukla değişkendir. Bu yapıda 

kurulan modelin analiz sonuçları aşağıda verilmiştir: 

Model 4: Log FD =  +  +  + +  + +  + Ԑi 

 = Firmanın borsa performans oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi yoktur. 

 = Firmanın borsa performans oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 10: Model 4 İçin Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar 
Robust Standart 

hata 
t-istatistiği 

Olasılık 

(Probability) 

FİYKAZ −0.0003 0.0002 −1.41 (0.165) 

PDDD 0.0940 0.0142 6.62 (0.000)** 

HBK −0.0000 0.0009 −0.04(0.971) 

FİNKAL −0.6056 0.1452 −4.17 (0.000)** 

LogNS 1.0696 0.0961 11.13 (0.000)** 

Kriz2008 −0.4074 0.2152 −18.93 (0.000)** 

Constant(sabit) −0.6786 0.8378 −0.81 (0.421) 

 

R-square ( ) 0.7035 

F istatistiği 93.02 (0.000)** 

Gözlem verileri 2004-2010 arası 7 yıl, 56 firma ve 392 gözlem 

Değişen Varyans LMh 124.64 (0.000)** 

Otokorelasyon LMrho 1.18 (0.275) 

  

Not: Parantez içindeki değerler, olasılık değerlerini gösterir. 

**  Katsayının % 5 önem düzeyinde anlamlılığını ifade etmektedir. 

Yukarıda verilen tablo 10 yorumlandığında, borsa performans oranlarından PD/DD oranı ile firma değeri ilişkisi % 5 

hata payı kabulünde anlamlı sonuç vermiş ama fiyat/kazanç oranı ve hisse başına kâr oranları istatistiki olarak anlamsız 

sonuç vermiştir. Öte yandan finansal kaldıraç oranı ve net satışlar kontrol değişkenleri de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Finansal kaldıraç oranı negatif yönlü iken net satışlar tüm modellerde olduğu gibi pozitif yönde 

anlamlıdır. Bu çerçevede Mederçakır ve Küçükkaplan (2012) çalışmalarında söz konusu finansal kaldıraç oranının aktif 

kârlılığı negatif yönde güçlü bir şekilde etkilediği sonucunu tespit etmiştir. Nitekim finansal kaldıraç derecesinin aşırı 
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kullanılması, satışların düştüğü ve maliyetlerin arttığı dönemlerde ters etki yaparak firmaların değerini hızla 

düşürebilmektedir. Ayrıca yine kriz2008 kukla değişkeni de anlamlı çıkmıştır.  

Yine tabloda görüldüğü gibi firmaların PD/DD oranı ile firma değeri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Bu 

ilişkiye dayalı olarak PD/DD oranında % 1 birimlik artışın firma değerinde % 0.094 oranında artışa neden olacağı  

beklenmelidir. Bu ilişkiyi kuvvetlendirecek farklı çalışmalar da vardır. Örneğin Gemici (2010) tarafından yapılan 

çalışmada da PD/DD ile firma değeri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. Yine Birgili ve Düzer 

(2010)’in çalışmasında tüm borsa performans oranları ile firma değeri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. Fakat yaptığımız bu çalışmada tüm borsa performans oranları ile firma değeri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkileşim olduğu sonucuna varılamamıştır. Dolayısıyla  kabul, “  = Firmanın borsa performans 

oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır.” hipotezi kabul edilememiştir.  

Tablo’da modeller tahmin edildikten sonra yapılan spesifikasyon testleri değişen varyans ve otokorelasyon testlerine de 

yer verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde, değişen varyansın olmadığını ifade eden  reddedilmiştir, bu yüzden 

modelde değişen varyans sorunu vardır. Ancak otokorelasyon olmadığını ifade eden  kabul edilmiştir, bu nedenle 

modelde otokorelasyon sorunu yoktur. Bu noktada zaten kullanılan tahminci değişen varyansa ve otokorelasyona 

dirençli robust olduğundan bu sorunlar tahmin sürecinde aşılmıştır.  

5. Sonuçlar ve Tartışma 

Firma performansı ve firma başarısı bilhassa firma ortakları ve yatırımcılar açısından önem taşımaktadır. Başarının ve 

performansın ölçütü zaman içinde değişmiş, kâr maksimizasyonu hedefinden firmanın piyasa değerini, bir başka 

deyişle, ortaklarının servetini maksimum kılma amacına yönelmiştir. Bu bakımdan, firma değerinin maksimizasyonu 

firma performansını ve firma başarısını gösteren önemli ölçütlerden biri olarak kabul edilmiş ve hangi unsurların firma 

değerine etki edebileceğiyle ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır.   

Firma değeri araştırmalarından biri de finansal analizde kullanılan oranların firma değeriyle ilişkili olup olmadığının 

belirlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Gerçekten de oranlar, oran analizleri yoluyla firma içi ve firma dışı kesimlere 

firma hakkında değerli bilgiler sağlamakta, oranlar yoluyla elde edilen bilgiler temel analizin diğer verileriyle 

birleştirilip yorumlanarak analize tabi tutulan döneme ilişkin değerlendirmeler yapılabilmekte, firmanın zayıf ve güçlü 

yönleri ortaya konularak geleceğe ilişkin planlamalar söz konusu olmaktadır. Analizci, oranları karşılaştırmak suretiyle 

firmanın hedefleri, önceki dönemleri, sektördeki durumu hakkında fikir sahibi olmakta ve analiz amacına bağlı olarak 

finansal kararların alınmasında oranlardan yararlanmaktadır. Bu nedenledir ki, oranlarla firma değeri arasında ilişkinin 

olup olmadığı önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, firma değeri bağımlı değişken, finansal oranlar bağımsız değişken olarak ele alınmış ve değişkenler 

arasındaki ilişki panel veri analizi ile ölçülmüştür. Firma değeri ile finansal oranlar arasındaki ilişki  

    = Firmanın likidite oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır 

    = Firmanın mali yapı ile ilgili oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır 

    = Firmanın kârlılık oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır 

   = Firmanın borsa performans oranlarının, firma değeri üzerinde etkisi vardır. 

hipotezleri ile sınanmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde,  sadece   = Firmanın likidite oranlarının, firma değeri 

üzerinde etkisi vardır, hipotezi kabul edilebilmiş, diğer 3 hipotez ret edilmiştir. Yani işletmelerin firma değeri üzerinde 

likidite oranlarının istatistiki olarak anlamlı etkilerinin olduğu söylenebilirken, mali yapı oranlarının, karlılık ve borsa 

performans oranlarının istatistiki olarak anlamlı etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Finansal oranlar tek tek ele alındığında ve sonuçlara daha yakından bakıldığında, firma değeri ile işletmenin kısa vadeli 

borçlarını ödeyebilme yeteneği arasında ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, asit-test 

oranı arttıkça firma değeri bundan olumlu etkilenmekte, nakit oranındaki artışsa firma değeri üzerine olumsuz 

yansımaktadır. Benzer şekilde borçlanma oranı arttıkça firma değerinin bundan olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir. 

Çalışmada, firma karlılık oranlarıyla firma değeri arasında anlamlı bir ilişki bulgulanmamış, borsa performans 

oranlarından sadece PD/DD oranının firma değeriyle pozitif yönde anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet 

Bu çalışma, firmaların karlılık düzeylerinin açıklanmasında, finansal göstergelerinin anlamlılığını ve finansal 

göstergeler ile karlılık değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışmamızda, İstanbul 

Sanayi Odasına (İSO) kayıtlı olan ve 1997 den 2013’ kadar ilk 100 firma içerisinde yer alan ve BİST 100’de işlem 

gören 15 şirket seçilmiştir. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla panel regresyon modellerinden 

yararlanılmış ve 1 model elde edilmiştir. Sonuç olarak bağımlı değişkenimiz olan ekonomik karlılık ve bağımsız 

değişkenlerimiz olan Net Kar Marjı, Alacak Devir Hızı, Kaldıraç Oranı, Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ve Cari Oran, Net İşletme Sermayesi/ Net Satışlar, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı  

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ekonomik karlılık ile Net Kar Marjı ve Alacak Devir Hızı arasında aynı yönlü bir 

ilişkiye mevcutken, Kaldıraç Oranı ve Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı arasında ters yönlü bir ilişkiye 

mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Karlılık, Finansal Oranlar, Panel Regresyon 

The Factors Affecting Economics Profitability: A Case Study of ISO 500 Industry Firms 

Abstract 

This study aims significance of the financial indicators in explaining the level of profitability of firms and to put 

forward the relationship between financial indicators and variables of profitability. In our study, 15 companies, which 

are registered Istanbul Chamber of Industry (ISO) and  are located within the first 100 companies from 1997 to 2013, 

have been selected.In this study, it has been used panel regression analysis to measure the relationship between the 

variables and were obtained 1 model. As a result, there is a significant relationship  between Economic Profitability 

,which is our  Dependent Variable, and Net Profit Margin, Receivables Turnover, Leverage Ratio, Fixed Assets / Total 

Assets, which are our independent variables, in our  model. And there isn’t a signifacant relationship between Current 

Rate, Net Working Capital / Net Sales Net Working Capital Turnover. While between Economic profitability, Net 

Profit Margin and Receivables Turnover have same way relationship, Between Leverage Ratio and the Fixed Assets / 

Total Assets have inverse relationship. 

Key Words: Profitability, Financil Ratios, Panel Regression 
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Giriş  

İşletmelerin temel amacı kısa dönemde aşırı kar elde etmek, uzun dönemde ise bu karlılığı sürekli kılmaktır. Buradan da 

anlayabileceğimiz üzere işletmeler karlılık prensibi üzerine kurulurlar ve bu prensibe göre yatırım yaparlar. 

Yatırımlarını sadece kendi kaynakları ile değil yabancı kaynakları kullanarak da yaparlar. Kar etmeyen veya rakiplerine 

oranla daha az kar eden bir işletmeye kimse yatırım yapmak istemez. Yatırımcılar herhangi bir işletme için yatırım 

kararını verir iken teknik anlamda iki unsuru dikkate alırlar. Birincisi Yatırım yapılacak işletmenin Piyasa değeri ile 

gerçek değeri arasındaki fark. İkincisi ise işletmenin karlılık durumudur. Karlılığın yüksek olması tek başına bir şey 

ifade etmez bu karlılığın sürekli olması piyasa değeri üzerinde de olumlu etkiler sağlar.  

Günümüzde yatırımcılar yatırım kararını verirken birçok ekonomik, politik ve siyasi unsuru analiz ederler. 

Yatırımcıların yatırım kararını etkileyen en önemli faktörlerden biriside işletmenin karlılık oranıdır. İşletmelerin 

varlıklarını kar oluşturmada ne kadar etkin ve verimli kullandıklarını aktif karlılık oranı ile ölçeriz. Aktif karlılık oranı 

ise işletmenin net karının toplam aktife bölünmesi ile bulunur. Öz Sermaye ise işletmenin varlıklarından borçları 

düşüldükten sonra ortaklara kalan kısım olarak tanımlaya biliriz. Öz Kaynak karlılığı ile İşletmenin Öz sermayesini kar 

oluşturmada ne kadar etkin ve verimli bir şekilde kullandığını ölçeriz. İşletmeler yatırım yapar iken sadece kendi 

kaynaklarını kullanmazlar. Yatırım yaparken yabancı kaynaklardan da faydalanırlar. Yabancı kaynakların işletmeye 

sağladığı vergi karlılığını da dikkate alırsak bu işletmeler açısından karlıda olabilir. Öz Sermayenin getirisi olan vergi 

öncesi kar ile yabancı kaynak kullanmanın götürüsü olan finansman gideri toplanarak aktif toplamına bölünür. Bu 

şekilde işletmenin toplam kaynaklarını ne ölçüde karlı olarak kullandığını ölçmüş oluruz. 

Gelişmiş ülkelerin birçoğuna baktığımızda yapılan yatırılmada sanayi sektörünün ana sektör olduğu ve yatırımların 

büyük bir kısmını kapsadığı görülmektedir. Ülkemizde ise 1960 sonrası planlı dönemin başlaması ile sanayi sektörü 

ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif bir sektör olarak görülmüştür. Bunun bir neticesi olarak yapılan 

yatırımlarda sanayi sektörünün payı hızlı bir şekilde her geçen gün artmıştır. 

Ülkeler tükettikleri mal ve hizmetlerde dışa bağımlılıklarını ne kadar çok azaltır iseler o oranda bağımsız ve gelişmiş 

olurlar. Bundan dolayı üretim sektörüne özelliklede sanayi sektörüne ülkeler çok önem verirler. Sanayi Sektörü ülkenin 

ihracatını ve istihdamını artırır iken ithalatını azaltarak ekonomiye katkı sağlar. Ülkemizde nüfusu yoğunlaştığı bölge ve 

iller sanayi alanında da gelişmiş bölgelerdir. Bu sanayinin istihdam artırıcı gücüyle alakalıdır. İstihdamın artması ve 

sürekliliği ülkeler açısından çok önemlidir. İşletmeler ne kadar büyür ise o oranda istihdam ettikleri personel sayısı 

artar.  

Kuskusuz ülkemizde sanayi ve yatırım denince akla 15 milyonu aşan nüfusu ile İstanbul gelmektedir. İstanbul Sanayi 

Odası (İSO) her yıl Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklamaktadır. Bu listede Türkiye’nin üretimine, 

istihdamına ve ihracatına yön veren ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip birçok şirket yer almaktadır.Bu çalışmada 

1997-2014 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 17 yıl boyunca ilk 

100 içerisinde yar almış ve hisse senetlerini Borsa İstanbul’da kote ettirmiş 15 firma incelenmiştir. 15 firmanın 

karlılığına etki eden faktörler incelenecektir. Çalışmada işletmelerin karlılığını ölçmede Ekonomik Karlılık model 

olarak kullanılacaktır.  
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Shin ve Soenen (1998) çalışma sermayesi ve firmanın karlılığı ile yatırımları arasında doğrusal bir ilişkiyi analiz 

etmişlerdir. Bulgularında daha düşük işletme sermayesi yatırımına daha çok karlılık elde edileceği tespit etmişlerdir. 

Lazaridis ve Tryfonidisin (2006) yılında yaptıkları çalışmada 2001‐2004 yılları arasında Atina Borsasına kayıtlı 131 

işletme için nakit dönüş süresinin karlılık ile olan ilişkilerini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre; işletmelerin 

nakit dönüş süresi ile brüt faaliyet karı arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişler. Çalışma sermayesi yönetiminin doğru 

bir şekilde yapılması halinde karlılık düzeyinin arttırılabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Zariyawati ve diğerleri (2009) çalışmalarında, işletme sermayesi ile yönetim ve firma karlılığı arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Nakit dönüş süresi çalışma sermayesi yönetimi ölçüsü olarak kullanılmışlardır. 1996-2006 periyodunda 

panel veri kullanarak inceledikleri Malezya Borsasına kote altı sektörde faaliyet gösteren 1628 işletme açısından nakit 

dönüş süresi ile işletme kârlılığı arasında negatif ilişki bulgusuna ulaşmışlardır. Çalışmanın bulgularına göre işletmeler 

nakit dönüş süresini kısaltarak firma değerini artırabilmektedirler. 

Korkmaz ve diğerleri  (2010) çalışmalarında, gelişmekte olan piyasa olarak tanımlanan İMKB açısından mevcut soruna 

yanıt bulabilmek için 1993- 2007 dönemleri arasındaki İMKB Ulusal 100 Endeksi’nde sürekli olarak işlem gören 

işletmelerin getirileri ile piyasa endeksi getirisi arasındaki ilişki FVFM ile panel veri yöntemi kullanılarak araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Finans işletmeleri ve holdingler çalışmada kapsam dışı tutulurken, iflas, birleşme veya herhangi bir nedenle İMKB 

kotasyonundan çıkarılan işletmeler de süreklilik kısıtını sağlayamadığından araştırmaya dahil edilmemiştir. Analizde 82 
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işletme ele alınmıştır. FVFM’nin İMKB’de geçerli olduğu hipotezi üzerine kurulan araştırma modelini takiben, 

ilkolarak panel birim kök testleri gerçekleştirilmiştir ve kullanılacak panel veri modelinin tahmin edilebilmesi için 

Hausman testi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda panel veri regresyonun piyasa risk priminin ve menkul kıymetlerin 

getirilerinin tahmininde alternatif bir yaklaşım olarak kullanabileceği gösterilmiş olup FVFM’nin İMKB’de ilgili 

dönemde geçerliliğini ortaya konmuştur. 

Gul vd. diğerleri (2011)  2005-2009 yılları arasında on beş Pakistan bankasını, makro ekonomik değişkenlerin banka 

karlılığı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı değişkenlerini kullanmışlardır. 

Yöntem olarak panel veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapmış oldukları çalışma neticesinde değişkenlerin aktif ve öz 

sermaye karlılıkları üzerinde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Albayrak ve Akbulut ( 2008) çalışmalarında, İMKB 

sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılık düzeyi değişkenlerini etkileyen en önemli finansal 

faktörleri araştırmışlardır. Bu amaçla işletmelerin likidite, varlık kullanım etkinliği, sermaye yapısı, pazar değeri ve 

işletme büyüklüğü gibi farklı finansal alanlardaki 18 gösterge arasından seçilen en önemli değişkenlerle karlılık 

göstergeleri açıklamışlardır. Araştırmanın ampirik bulguları işletmelerin karlılık düzeylerini açıklamada farklı finansal 

göstergelerin anlamlı olduklarını göstermektedir. 

Karadeniz ve İskenderoğlu (2011)  halka açık turizm işletmelerinde aktif karlılığını etkileyen değişkenleri analiz 

etmişlerdir. Bu bağlamda hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda işlem gören turizm 

işletmelerinin 2002–2009 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri üzerinde bütünleşik regresyon (pooled OLS) 

yöntemiyle analiz gerçekleştirmişlerdir. Analiz sonucunda kaldıraç oranının aktif karlılığı üzerinde negatif; ölçek, pazar 

payı, net işletme sermayesi devir hızı ve aktif devir hızının ise pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca 

alacak devir hızı ile stok devir hızının aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu bulunmuştur. 

Karaca ve Başcı (2011) çalışmalarında, hisse sene getirileri ile ilgili finansal oranları kurulacak modeller ile 

incelemişlerdir. İMKB 30 endeksinde yer alan ve 2001-2009 dönemindeki 14 firmanın yıllık mali tablolarından ve aynı 

tarihler için hisse senedi kapanış fiyatlarından yararlanılmıştır. Yöntem olarak panel veri yöntemi kullanılmıştır. 

Analizin ilk aşamasında birim kök testleri yapılarak serilerin durağan olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak Devir Hızı Rasyolarından hiçbir değişkenin istatistiki açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür. Karlılık 

Rasyolarından NKM, EFKM ve ROA oranlarından oluşan modelin % 5 ve % 10 önem seviyesinde istatistiki açıdan 

anlamlı olduğu görülmüştür. 

Demir ve Tuncay (2012)  ülkelerin ekonomilerinde önemli yer tutan gıda sektörünün, faaliyet oranları ve kârlılık 

oranları açısından 2000-2008 yıllarına ait faaliyet ve kârlılık başarılarının analizini yapmışlardır. İMKB’ de kayıtlı 21 

tane gıda işletmesine ulaşılmıştır, ancak 10 tane gıda işletmesinin kayıtlı verilerine ulaşılamadığı için 11 firma ele 

alınmıştır. Her bir firmanın mali tablosu 9 dönemi kapsamıştır. Faaliyet ve karlılık arasındaki ilişkiyi ölçmek için 8 tane 

oran tespit edilmiştir. Faaliyet oranları ( Alacak devir hızı, Stok devir hızı ve Aktif devir hızı) ve Karlılık oranları ( Brüt 

Kar Marjı, Faaliyet Kar Marjı, Net Kar Marjı, Özsermaye Karlılığı, Aktif Karlığı)’ dır. Çalışmanın sonucunda, Türk 

gıda sektörünün faaliyet başarısı yönüyle olumlu bir görüntü çizdiği; ancak brüt kâr marjı dışındaki kârlılık oranlarının 

istenen seviyelerde gerçekleşmediği ortaya konmuştur. Sektördeki işletmeler ana faaliyet konularında bir başarı 

yakalamışlarsa da diğer faaliyetlerden kaynaklanan olumsuzluklar sebebiyle dönem sonu performanslarında düşüşler 

yaşamışlardır. 

Solano (2012)  gözlemlenemeyen heterojenite ve olası içselliği kontrol ederek küçük ve orta ölçekli işletmeler için 

çalışma sermayesi yönetimi ve karlılığı analiz etmek oluşturmaktadır. Bir önceki çalışmaların aksine bu iki değişken 

arasındaki doğrusal olmayan bir ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak işletme sermayesi düzeyi ile firma karlılığı arasında 

nonmonotonic (içbükey) bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Dursun ve Ayrıçay (2012)  Türkiye ölçeğinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’na kayıtlı işletmelerde 

çalışma sermayesi ile brüt kâr arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmanın veri seti, İMKB üyesi 120 adet üretim ve 

ticaret işletmesinin yıllık verilerinden oluşan ve 1200 gözlemi kapsayan panel veri setini kullanmışlardır. Finansal 

nitelikli faaliyet gösteren işletmeler çalışma dışında tutulmuştur. Yöntem olarak En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) 

uygulanmış, kurgulanan modellerin spesifikasyonlarında Sabit Etkiler Modeli dikkate alınmıştır. Çalışmada kurgulanan 

modellerde, İMKB’ye kayıtlı işletmelerde farklı değişkenlerle farklı düzeylerde ifade edilen çalışma sermayesinin, brüt 

kârlılık oranları ile ilişkilerinin teorik beklentiyle uyumlu olduğu görülmüştü ve kurgulanan modellerde, çalışma 

sermayesi değişkenleri ile brüt kârlılık arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Najjar (2012) Bahreyn de faaliyette bulunan beş sigorta şirketinin 2005-2010 yıllarına ait verilerini kullandığı 

çalışmasında kurumsal yönetimin firma performansına etkisini araştırmıştır. Çalışmasının sonucunda sigorta 

şirketlerinin aktif büyüklüğünün artması Öz sermaye Karlılığını da artırdığını belirlemiştir. 

Almajali ve Alamro (2012) çalışmalarında, Ürdün sigorta şirketlerinin mali performansını etkileyen faktörleri 

incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarının örneklemini Ürdün Borsası’na kayıtlı 25 sigorta firması oluşturmaktadır. 

2002-2007 dönemi arasında çoklu regresyon modeli ve t- testi uygulanmıştır. Değişkenleri likidite, kaldıraç,  büyüklük 

gibi ve firma performansı olarak da aktif büyüklüğü seçilmiştir. Çalışmanın sonucunda likidite, kaldıraç, büyüklük 

değişkenlerinin firma performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 
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Saldanlı ( 2012) çalışmasında, 2001 Ocak -2011 Eylül dönemleri arasında IMKB 100 kapsamında bulunan, imalat 

sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin 40 dönemlik verilere ele alınmış olup verileri süreklilik gösteren 54 firma ele 

alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. Karlılık üzerindeki çalışma sermayesinin 

yönetimin etkileri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Brüt kar marjı, aktif karlılığı, ticari alacak devir hızı, stok devir hızı, 

net ticaret süresi, aktif devir hızı, cari oran ve nakit oranı kullanılmış olup çalışmanın sonucuna göre cari oran ve nakit 

oranı haricindeki bağımsız değişkenlerin istatistiki olarak aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. 

Okuyan (2013) çalışmanın amacını Türkiye’deki sanayi işletmelerinde karlılığı etkileyen unsurların ortaya konulması 

oluşturmuştur. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi işletmesi veri 

seti olarak seçilmiştir. 1000 işletmeye ait 1993 – 2010 arasındaki yıllık panel veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuç 

olarak karlılık oranı ile borçlanma ve büyüklük arasında negatif, işgücü verimliliği ve ihracat düzeyi arasında pozitif bir 

ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yabancı ortaklı şirketlerin yerli şirketlere oranla, özel şirketlerin ise kamu 

şirketlerine oranla daha karlı olduğu tespit edilmiştir. 

Doğan (2013) çalışmasında 2005-2011 yıllarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)’de faaliyet gösteren 

sigorta şirketlerinin sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisi araştırmıştır. Sigorta şirketlerinin karlılık göstergeleri 

olarak “Varlık Karlılığı” (ROA) kullanmıştır. Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve korelasyon yöntemlerinden 

faydalanmıştır. Çalışma sonucunda sigorta şirketlerinin hasar prim oranı, kaldıraç oranı ve likit aktiflerinin artması 

karlılığını olumsuz yönde buna karsın aktif büyüklüğünün artması karlılığını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. 

Çalışmada elde edilen önemli bir bulgu da sigorta şirketlerinin yası ile karlılıkları arasında negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir. 

Düzgün ve Taşçı (2014) çalışmalarında, 1993 -2011 dönemini kapsayan, birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 

ihracatını etkileyen faktörlerin neler olduğunu incelemişlerdir. İşletme verileri olarak (ihracat, çalışan sayısı, dönem 

kâr/zararı, sermaye yapısı) ile makroekonomik değişkenler (GSYİH, reel kur, enflasyon, ihracat birim değer endeksi) 

kullanılmıştır. Çalışmanın veri seti panel veri analizi kullanılmış olup elde edilen bulgulara göre, incelenen işletmelerin 

ihracatını işletme büyüklüğü, reel kur, enflasyon, GSYİH ve ihracat birim değer endeksi istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde açıkladığı görülmüştür. 

Ayaydın ve Karaaslan (2015) çalışmalarında, politik belirsizliğin firmaların performasını etkilemeleri incelemişlerdir. 

2008-2013 dönemine ait BIST ( Borsa İstanbul) ‘ e ait 147 firmayı ele almışlardır. Panel veri analizi kullanarak ilgili 

dönemdeki çeyrek veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak 29 Mart 2009 Genel Mahalli İdareler seçimini temsilen 

kullanılan değişken ve 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumunu temsilen kullanılan değişken ile finansal 

performans göstergesi olarak kullanılan değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmezken, 12 

Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimini temsilen kullanılan değişken ile finansal performans göstergesi olarak 

kullanılan değişkenler arasında istatistiksel olarak negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmamızda İstanbul Sanayi Odasına (İSO) kayıtlı olup 1997 ile 2013 yılları arasında ilk 100 firma içerisinde yer 

almış 15 şirket seçilmiştir. Seçilen bu 15 şirketin finansal verilerine kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmak amacı ile 

hisse senetleri borsada işlem görüyor olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmamıza konu olan 15 firma aşağıda Tablo 1’de 

gösterilmiştir: 

                Tablo 1: Analize Konu Olan 15 Firma Ve Kısaltmaları 

Sn Firma Adı Kısaltma 

1 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ADANA 

2  Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. AKCNS 

3  Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. AKSA 

4  Arçelik Anonim Şirketi ARCLK 

5  Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS 

6  Aygaz A.Ş. AYGAZ 

7  Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. BANVT 

8  Bolu Çimento Sanayii A.Ş. BOLUC 

9  Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BRSAN 

10  Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BRISA 

11  Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL 

12  İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş IZDMC 

13  Kent Gıda Maddeleri Sanayii Ve Ticaret A.Ş. KENTG 
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14  Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 

15  Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT 

 

Tablo1 de belirttiğimiz bu 15 firmanın 1997 ile 2013 yılları arasında yayınlamış oldukları finansal tablolar kullanılarak 

10 adet değişken ve açıklamaları aşağıda Tablo 2’de belirtilmiştir. 

 

          Tablo 2: Analizde kullanılacak değişkenler ve Formülleri 

Sn Kısaltma Açıklama Kullanılan Formül 

1 AK Aktif Karlılığı  Net Kar/ Toplam Aktifler 

2 OK Öz Sermaye Karlılığı  Net Kar / Öz Sermaye  

3 EK Ekonomik Karlılık  Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam Pasif 

4 NKM Net Kar Marjı  Net Kar / Net Satışlar  

5 ALDH Alacak Devir Hızı  Kredili Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar 

6 KO Kaldıraç Oranı  Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı 

7 DVATO 
Duran Varlıkların Aktif 

Toplamına Oranı  
Duran Varlıklar / Toplam Aktif 

8 CO Cari Oran  
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

9 NİSNSO 
Net İşletme Sermayesinin Net Sat. 

Oranı  
Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar 

10 NİDH Net İşletme Sermayesi Devir Hızı  
Net Satışlar / Ortalama Net İşletme 

Sermayesi 

 

Analizimizde 15 firmanın 17 yıllık verileri analiz edilmiştir. Her bir birim tüm zamanlar boyunca gözlendiği için 

dengeli bir panel veri oluşturulmuştur. Çalışmamızda Firmaların karlılıklarına etki eden faktörler incelenmiş ve bu 

amaçla ekonomik karlılık modeli kurulmuştur. 

Model 1 EK = β1 + β2NKMit + β3ALDH it + β4KO it + β5DVATO it + β6CO it + β7NİSNSO it + β8 NİDH it + ε i 

Analizimizde 15 firmanın 17 yıllık finansal tablolarından elde edilen veriler yardımıyla tablo 2 de belirtilen değişkenler 

elde edilmiştir.  

Bulgular 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistik Tablosu 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma Minimim Maksimum 

EK 0.2672115 0.1606272 0 0.9254148 

NKM 0.1421595 0.1047758 0 0.5849819 

ALDH 7.70445 7.040169 1.40385 55.00238 

KO 0.4178084 0.1935994 0.0572609 0.9443638 

KO 0.4178084 0.1935994 0.0572609 0.9443638 

DVATO 0.5307373 0.2334946 0.0004942 2.227764 

CO 2.331636 2.189034 0.787892 25.53184 

NSNSO 0.5896472 1.372124 0 9.788548 

NDH 1906932 8348000 0 7.91E+07 

İstanbul Sanayi Odasında 1997-2013 yılları arasında ilk 10 firma arasına girmiş ve Hisse senetleri borsada kota edilmiş 

15 firmanın 17 yıllık her bir değişken için 255 gözlemden oluşan serimizin tablo 3 de Ortalama ve standart sapmaları 

verilmiştir. 
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Modellerimizdeki bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait korelasyon tablosu Tablo 4’te verilmiştir. Tabloyu 

incelediğimizde: modelimizdeki bağımlı değişkenimiz Ekonomik Karlılığı (EK) ile bağımsız değişkenlerimiz Kaldıraç 

Oranı (KO) ve Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı (DVATO) arasında negatif bir ilişki vardır. 

 

Tablo 4: Korelâsyon Tablosu 

  EK NKM ALDH KO DVATO CO NSNSO NDH 

EK 1 

      

  

NKM 0.1456 1 

     

  

ALDH 0.1503 -0.0555 1 

    

  

KO -0.0615 -0.4507 -0.128 1 

   

  

DVATO -0.1221 0.0018 0.0958 -0.3865 1 

  

  

CO 0.0106 0.4193 0.1733 -0.4332 -0.0006 1 

 

  

NSNSO 0.0542 0.3724 -0.1111 -0.3138 -0.0315 0.3635 1   

NDH 0.0428 0.188 -0.1147 -0.246 0.0497 0.1805 0.5156 1 

 

Değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu olup olmadığını varyans büyüme faktörü (VIF) ve tolerans katsayısı ile test 

edilmektedir. Analizimizdeki tüm değişkenlere ait VİF katsayısı 5 den küçük ve tolerans (1/VİF) 0,2 den büyük olduğu 

görülmektedir. Tüm değişkenlerimizde çoklu bağlantı sorunu yoktur. Çoklu bağlantı testi sonuçları Tablo 5’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 5: Çoklu Bağlantı Testi Sonuçları 

Değişkenler  KO NSNSO CO NKM NDH DVATO ALDH 
Ortalama 

VIF 

VIF 1.81 1.64 1.49 1.48 1.39 1.27 1.11 1.46 

Tolerans 0.55 0.61 0.67 0.67 0.72 0.79 0.90   
 

Değişkenler arasında sahte ilişkilere neden olunmaması için kullanılan değişkenlerin durağan olması gerekir. (Korkmaz 

ve Karaca, 2014:1) Durağanlık, birim kök testi ile araştırılır. Panel birim kök testleri de iki guruba ayrılmaktadır. Birinci 

kuşak testler, birimler arasında korelasyon olmadığını varsaymaktadır. Korelasyon varsa bu testlerin gücü zayıftır. 

İkinci kuşak panel birim kök testlerinin temel özelliği ise, birimlere ait seriler arasında korelasyon olduğunu 

varsaymaktadır (Korkmaz ve Karaca, 2013:173) Analizimizde birinci kusan birim kök testi olarak Levin i Lin ve Chue 

(2002) testi ile durağanlık test edilmiştir. İkinci kuşak birim kök testi olarak Im, Pesaran ve Shin (2003) testi ile 

durağanlık test edilmiştir. Durağanlık testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Hipotezler aşağıdaki gibidir; 

H0= Seri durağan değildir 

H1= Seri durağandır 

Tablo 6: LLC ve IPS Birim Kök Testi 

Değişkenler  

Levin-Lin-Chu 

(LLC) 

Im, Pesaran ve Shin 

(IPS) 

T istatistiği W istatistiği 

AK -9.9647 -3.4907 

EK -9.9647 -4.0487 

OK -12.1745 -5.1523 

NKM -11.1489 -4.6949 

ALDH -9.0947 -2.6837 

KO -6.1667 -0.0242 

DVATO -8.0003 -2.285 

CO -7.5673 -1.616 

NSNSO -7.6667 -1.5251 

NDH -11.9188 -5.2114 

Tablo 6 de %1 anlamlılık düzeyinde yaptığımız her iki teste göre  H0 reddedilir ve H1 kabul edilir serideki bütün 

değişkenler durağandır. Her iki teste göre serimizdeki tüm değişkenlerin durağan olması bundan sonraki analizlerimizde 

rahatlıkla kullanılabileceklerdir. 
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Serini durağan olduğu belirlendikten sonra panel veri analizine geçilmiştir. Panel Veri analizinde sabit etkiler modelimi 

yoksa tesadüfi etkiler modelimi kullanılacağına Hausman (1979,1981) testi ile karar verilecektir. Hausman Testi 

sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.  

     Tablo 7: Hausman Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Sabit Etkiler 

Modeli 

Tesadüfi 

Etkiler Modeli 
Fark (sqrt(diag(v_fe-v_re)) 

NKM 0.2370695 0.2357514 0.0013181 0.0157617 

ALDH 0.0045358 0.0045002 0.0000355 0.0003199 

KO -0.1352807 -0.1251206 -0.0101601 0.0166387 

DVATO -0.0621739 -0.0665347 0.0043608 0.0021394 

CO -0.0025158 -0.0028434 0.0003277 0 

NSNSO -0.0050257 -0.0036912 -0.0013346 0.0056978 

NDH -3.47E-10 -1.67E-10 -1.80E-10 7.92E-10 

      chi2 =  0,21 

     Prob>chi2 =      0.9998 

  

Test sonucuna göre veriler sistematik değildir bu nedenle tesadüfî etkiler tutarsız olduğu için sabit etkiler modeli 

kullanılır. Sabit Etkiler modeli sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8: Sabit Etkiler Modeli (Gölge Değişkenli En küçük Kareler) 

EK Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

NKM 0.2370695 0.0935952 2.53 0.0120 0.0526686 0.4214705 

ALDH 0.0045358 0.0014297 3.17 0.0020 0.0017191 0.0073525 

KO -0.1352807 0.0643155 -2.1 0.0370 -0.261995 -0.0085664 

DVATO -0.0621739 0.0342092 -1.82 0.0070 -0.1295728 0.0052249 

CO -0.0025158 0.003704 -0.68 0.4980 -0.0098133 0.0047818 

NSNSO -0.0050257 0.0113189 -0.44 0.6570 -0.0273262 0.0172748 

NDH -3.47E-10 1.61E-09 -0.22 0.8290 -3.51E-09 2.82E-09 

ADANA 0.00E+00 0.00E+00 0 0,0000 0.00E+00 0.00E+00 

AKCNS 0.0648587 0.0375695 1.73 0.0860 -0.0091606 0.138878 

AKSA 0.1010088 0.040496 2.49 0.0130 0.0212237 0.1807938 

ARCLK 0.1593659 0.0447254 3.56 0,0000 0.0712481 0.2474838 

ASELS 0.1580425 0.0471335 3.35 0.0010 0.0651802 0.2509049 

AYGAZ 0.4393526 0.0437016 10.05 0,0000 0.3532518 0.5254534 

BANVT 0.1931556 0.0475163 4.07 0,0000 0.0995391 0.286772 

BOLUC 0.151446 0.092178 1.64 0.1020 -0.0301628 0.3330548 

BRSAN 0.1080881 0.044136 2.45 0.0150 0.0211314 0.1950448 

BRISA 0.2596431 0.0394037 6.59 0,0000 0.18201 0.3372762 

EREGL -0.0017648 0.0417438 -0.04 0.9660 -0.0840084 0.0804788 

IZDMC -0.0751153 0.0509261 -1.47 0.1420 -0.1754499 0.0252192 

KENTG 0.1835141 0.0434191 4.23 0,0000 0.0979699 0.2690583 

PETKM 0.0040222 0.0417808 0.1 0.9230 -0.0782943 0.0863386 

PNSUT 0.0538296 0.0411967 1.31 0.1930 -0.027336 0.1349951 

_cons 0.177611 0.0547273 3.25 0.0010 0.0697874 0.2854346 

 

Ekonomik karlılık  (EK) ile bağımsız değişkenlerimiz NKM, ALDH, KO, DVATO ile anlamlı bir ilişki var iken CO, 

NSNSO, NDH arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bağımlı değişkenimiz ekonomik karlılık %1 arttığında bağımsız 

değişkenimiz NKM %23,7 ve ALDH %0,04 artar. Bağımlı değişkenimiz ekonomik karlılık %1 arttığında bağımsız 

değişkenimiz KO %13,5 ve DVATO %0,02 azalır. 
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Sonuç 

Çalışmamızda İstanbul Sanayi odasına kayıtlı 15 firmanın Ekonomik Karlılığına etki eden faktörler incelenmiştir. 

Karlılık denildiğinde her ne kadar aklımıza muhasebe karlılığı gelse de ekonomistler açısından önemli olan ekonomik 

karlılıktır.  

Modelimizde bağımlı değişkenimiz olan ekonomik karlılık ile bağımsız değişkenlerimiz bağımsız değişkenlerimiz Net 

Kar Marjı, Alacak Devir Hızı, Kaldıraç Oranı, Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Diğer bağımsız değişkenlerimiz Cari Oran, Net İşletme Sermayesinin Net Sat. Oranı, Net İşletme 

Sermayesi Devir Hızı  arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bağımlı değişkenimiz Ekonomik karlılık ile Net 

Kar Marjı ve Alacak Devir Hızı arasında aynı yönlü bir ilişki var iken Kaldıraç Oranı ve Duran Varlıkların Aktif 

Toplamına Oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, finansal okuryazarlığın girişimcilerin başarısı veya başarısızlığı üzerindeki etkisini teorik açıdan 

değerlendirmektir. Girişimci başarısını veya başarısızlığını etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bu faktörlerden biri 

de girişimcinin finansal okuryazarlık seviyesidir. Bu konuda literatürün sınırlı olmasına karşın, yapılan ampirik 

çalışmaların bulguları, finansal okuryazarlık seviyesi daha yüksek olan girişimcilerin veya işletmelerinin daha başarılı 

olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, ampirik çalışmalar, finansal eğitimlerin, gerek bireylerin gerekse 

girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle, 

girişimcilere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerine önem ve ağırlık verilerek, girişimcilerin finansal okuryazarlık 

seviyeleri arttırılabilir ve başarısız olma olasılıkları azaltılabilir.    

Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimci başarısı, başarısızlık, finansal okuryazarlık, finansal eğitim 

 

THE ROLE OF FINANCIAL LITERACY ON ENTREPRENEUR'S SUCCESS 

 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the effect of financial literacy on success and failure of entrepreneurs in terms of 

theoretical. Although there are many factors that affect the entrepreneurial success or failure, one of these factors is the 

financial literacy level of entrepreneur. Despite the limited literature on this subject, findings of the empirical research 

shows that more financial literacy level of entrepreneurs or enterprises is more successful. Similarly, empirical research 

shows that financial education is to have a positive impact on financial literacy levels of individuals and entrepreneurs. 

Therefore, giving importance and weightiness to financial literacy training for entrepreneurs, financial literacy levels of 

entrepreneurs can be increased and probability of failure can be reduced.  

Keywords: Entrepreneur, success of entrepreneur,  failure, financial literacy, financial education 

 

1. Giriş 

Üretim faktörleri arasında yer alan doğal kaynaklar, emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren, risk alan, yenilikleri 

yakalayan, fırsatları değerlendiren ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin motor görevini üstlenen üretim faktörü 

girişimciliktir (Önce vd., 2014:1). Girişimcilik; yeni iş alanları yaratması, inovasyon, kaynakların etkin kullanımı,  

katma değer yaratma, yeni sektörlerin ortaya çıkmasına yol açma, ekonomik büyümeye katkıda bulunma, istihdamı 

artırma, fakirlikle mücadele, bölgelerarası gelişmişlik düzeylerini giderme ve dengeli gelir dağılımın sağlanmasına 

yardımcı olma gibi özelliklerinden dolayı her ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir role sahiptir (Bozkurt vd. 

2012:229; Karcıoğlu ve Kaygın, 2013:2; Sönmez ve Toksoy, 2014:42; Titus, 2014:1). Literatürde girişimcilik ile 

ekonomik büyüme ve kalkınma arasında pozitif bir ilişki olduğuna ve istihdam artışının önemli bir kısmının yenilikçi 

girişimler tarafından sağlandığına ilişkin kanıtlar vardır. Bugün geldiğimiz noktada, dünya ekonomisinin en küçük 

aktörü olarak kabul edilen girişimcinin gücünün arttığı ve küresel ekonominin oluşumunda girişimcinin “en güçlü 

oyuncu” olduğu kabul edilmektedir (Oğuztimur, 2013:176). Girişimciliği başarılı bir şekilde gerçekleştiren ülkeler 

rekabet avantajı elde etmekte ve hedefledikleri sonuçlara daha kolay ulaşmaktadırlar. Bu nedenle, hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler, girişimciliği teşvik edecek ve destekleyecek politikalar izlemektedirler.  

Girişimcilerin ekonomideki önemi nedeniyle, girişimcilerin veya küçük ve orta ölçekli işletmelerin başarısızlık 

nedenlerinin anlaşılması önemlidir. Girişimcinin başarı veya başarısızlığında, girişimcinin özellikleri (yetenek ve 
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becerileri), finansal problemler, ekonomik koşullar, sosyal ve kültürel yapı gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Bu 

faktörlerden biri de girişimcinin yetenek ve becerileri kapsamında yer alan finansal okuryazarlıktır. Finansal 

küreselleşme, yeni ve karmaşık finansal enstrümanların artması, faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar,  yaşanan 

finansal şok ve krizler gibi nedenlerden dolayı, finansal okuryazarlığın önemi her geçen gün artmaktadır. Girişimciler, 

hem işletmeleriyle ilgili hem de işletme dışında kendileri ve aileleriyle ilgili olmak üzere, her gün çok sayıda finansal 

karar almak durumunda kalmaktadırlar. Doğru finansal kararların alınmasında, finansal okuryazarlık ön plana 

çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, girişimcilerin başarı veya başarısızlığında finansal okuryazarlığın bir etkisinin olup olmadığı, mevcut 

literatür bağlamında değerlendirilecektir. Bu konuda, sınırlı sayıda da olsa yurtdışında yapılmış ampirik çalışmalar 

olmasına karşın, Türkiye'de henüz yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Türkiye'deki finansal okuryazarlıkla ilgili 

çalışmalar, hanehalkının ve özellikle de üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerini belirlemeye ve 

finansal okuryazarlık ile sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişkileri açıklamaya yöneliktir. Dolayısıyla, bu 

çalışma, girişimcilerin veya küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) başarısı/performansı ile finansal okuryazarlık 

arasındaki ilişkileri konu alacak gelecekteki olası çalışmalara yol göstermesi ve temel oluşturması bakımından literatüre 

katkı sağlayacaktır. 

Çalışmanın geri kalan kısmında, öncelikle, girişimci kavramı ve girişimcide bulunması gereken yetenek ve beceriler 

üzerinde durulmuştur. Başarı ve başarısızlık kavramlarına ve girişimcinin başarısını ve başarısızlığını etkileyen 

faktörlere değinildikten sonra, finansal okuryazarlık kavramı açıklanmış, ardından finansal okuryazarlık ile girişimcinin 

başarı veya başarısızlığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, sonuç ve öneriler bölümüyle sonlandırılmıştır.    

2. Girişim ve Girişimci Kavramları 

Girişim, başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve 

hizmetleri üretmek ve sahibine kar sağlamak amacıyla kurulan işletmelerdir. Girişimcilik ise, girişimcilerin risk alma, 

fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır (Ceylan ve Anbar, 2014:3). 

Girişimciliğin çok boyutlu olması ve pek çok anlamı içermesi nedeniyle literatürde birçok girişimci tanımı 

bulunmaktadır. Girişimci kavramı ilk kez 18. yüzyıl başlarında Fransa'da iktisatçı Richard Cantillon tarafından 

kullanılmıştır ve ona göre girişimci, henüz belli olmayan bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini 

satın alan ve üretimde bulunarak katma değer yaratan kişidir (Önce vd., 2014:1). Görüldüğü gibi, Cantillon’a göre, 

girişimci, "risk alan" kişidir. Girişimcilik teorisine önemli katkılarsa bulunan Joseph Schumpeter, "The Theory of 

Economic Development" (1912) adlı kitabında, girişimciyi ekonomik gelişmenin altında yatan güç olarak göstermiş ve 

yeniliği sunan birey olarak tanımlamıştır (Negiz vd., 2009:2; Bozkurt vd., 2012:232). J. Schumpeter’e göre girişimcinin 

fonksiyonu, yeni bir buluşla veya yeni bir mal üreterek ya da eski bir malı denenmemiş teknolojileri kullanarak yeni bir 

yöntemle üretmek suretiyle üretim sürecine yeni bir bakış açısı sağlamaktır (Öztürk, 2008:13). Ekonomik İşbirliği ve 

Gelişme Teşkilatı (OECD) girişimciyi, "yeni ürün, süreç veya pazarları tespit edip bunları kullanmak vasıtasıyla yeni 

bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratan kişi" olarak 

tanımlamaktadır. Diğer bir tanıma göre, girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için doğal kaynak, 

sermaye, emek, teknoloji olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek faaliyete geçiren, diğer bir ifadeyle, 

işletme kuran ve bu işletmedeki faaliyetleri yürüten kişidir (Özkan vd., 2003:148). Bu tanımlar çoğaltılabilir. Fakat 

girişimci tanımlarına bakıldığında, çoğu tanımın risk alma, fırsatları değerlendirme, yenilikçi düşünme, yaratıcı olma, 

yeni bir işletme kurma veya mevcut bir işletmeyi geliştirme gibi ortak özellikleri bünyesinde barındırdığı 

görülmektedir.  

Farklı girişimci türlerinden söz edilebilir. Örneğin, girişimci adayı, son 12 ay içerisinde aktif olarak yeni bir iş kurmak 

için çabalayan ve harcamaları karşılayacak aylık bir nakit akışı olmayan kişidir (Cin ve Günay, 2013:8). Kuruluş 

aşamasındaki girişimci, yeni bir iş kurma eylemini başlatan kişidir. Yeni girişimci, 42 aydan (3,5 yıldan) az bir süre için 

bir işletmenin sahip-yöneticisi olan kişidir. Kadın girişimci, tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan 

kadın ve potansiyel kadın girişimcilerdir. Genç girişimci ise, tek başına veya en az %30 payla bir işletmenin sahibi olan 

18-29 yaş arası kişiler veya 18-29 yaş arası potansiyel girişimcilerdir (Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı: 

2015-2018, 2015:9). İç girişimci (şirket girişimciliği), kurum içerisinde girişimci ruhuna sahip, yenilik getirme fırsatını 

gören ve yakalayan, sadece yeniliği getirmekle kalmayarak bu fikirlerini ve modellerini bulundukları işletmenin 

karlılığını ve rekabet gücünü artıracak gerçek faaliyetlere dönüştürebilen kişilerdir (Onay ve Çavuşoğlu, 2010:49). 

Deneyimsiz girişimci, daha önce bir girişim kurma tecrübesi olmayan girişimcidir. Deneyimli girişimci ise, mevcut yeni 

girişimin başlatılmasından önce en az bir tane başka bir girişim kuran girişimcidir. Deneyimli girişimciler de kendi 

arasında, seri girişimci ve paralel girişimci olmak üzere ikiye ayrılabilir. Seri girişimci, kurduğu işletme belirli bir 

büyüklüğe veya amacına ulaştığında satıp ya da devredip yeni bir işletme kuran kişidir. Paralel girişimci, aynı anda 

birden fazla işletmeye sahip olan kişilerdir (Damgacıoğlu ve Uygun, 2011:24). 

Bireyler tesadüfen girişimci olmamaktadırlar. Birçok kişi girişimci olmada farklı motivasyonlara sahiptir. Gözek ve 

Akbay (2012) tarafından girişimci adayları üzerine yapılan bir araştırmada, girişimci adayları iş kurmalarındaki en 

önemli motivasyon kaynağının kendi kendinin patronu olma ve yeteneklerini serbestçe kullanma olduğunu ifade 
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etmişlerdir. BRICSA ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ve bazı Avrupa ülkelerinde (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Hollanda), Kasım 2010-Aralık 2011 

tarihleri arasında, büyüme odaklı girişimciler üzerine yapılan bir araştırmada, girişimciliği motive eden en yaygın dört 

faktör; hayallerini takip etmek,  pazarın sunduğu fırsattan avantaj sağlamak, özgür olmak ve daha çok para kazanmak 

olarak çıkmıştır (ACCA, 2012:4). Küresel Girişimcilik Endeksi (Global Entrepreneurship Monitor) tarafından yapılan 

bir araştırmada, en önemli girişimcilik motivasyon kaynağı "fırsatları yakalamak/değerlendirmek" olarak ortaya 

çıkmıştır (Kelley vd., 2016:8). Yapılan benzer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre, girişimciliği 

motive eden diğer faktörler; başarma ihtiyacı, kontrolü elinde tutma, tanınma ve prestij kazanma, risk alma, kendi 

kendine yetme, ailenin refahına katkı sağlama, yeni yetenekler geliştirme ve yaptıklarıyla toplumda iz bırakma isteği 

olarak sayılabilir (Polat, 2011:229; Njoroge, 2013:11). 

3. Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ve Beceriler 

Girişimcilikte başarı ile girişimcilerin kişisel özellikleri arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu kabul edilen ve bilinen 

bir gerçek olmasına karşın, girişimciliğin eğitim ve öğrenme sonucunda edinilen bir davranış değişikliği olduğu da 

birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bireylerin girişimci olarak doğmadığı, var olan potansiyelin kültürel, 

sosyolojik, psikolojik, politik ve ekonomik çevre faktörleri ile bireylere kazandırıldığı görüşü hakimdir. Aile, çevre, 

eğitim, kültürel yapı, ekonomik koşullar gibi faktörler girişimci kişiliğin oluşmasında oldukça önemlidir (Bozkurt vd., 

2012:231; Yaşar ve Şencan, 2014:178). Örneğin, yapılan çeşitli çalışmalarda, bireyin doğumundan itibaren en çok 

babasından ve aile bireylerinden etkilendiğini, ailede girişimci bir kişinin olmasının doğal olarak diğer aile bireylerinin 

de girişimci olma olasılığını artırdığı ortaya çıkarılmıştır. Benzer şekilde, bir ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın 

olması, enflasyon oranının düşük olması, bürokrasinin az olması, hükümet destekleri gibi ekonomik koşullar da 

girişimciliği olumlu etkileyecektir (Durak, 2011:196). 

Literatürde, bir girişimcide olması gereken özelliklere ilişkin çok sayıda özellik sayılmaktadır. Bu özelliklerin her 

birinin girişimcinin başarısındaki etkisini belirlemek çok zor olmakla birlikte, girişimci kişiliğe ilişkin başlıca özellikler; 

risk alma, başarısızlıktan korkmama, yaratıcı ve yenilikçi olma, hızla ve belirsizlik altında karar alabilme, yönetim 

becerisi ve liderlik yeteneği, insanlarla iyi iletişim kurabilme, vizyon sahibi olma, iyi bir gözlemci ve ileri görüşlü olma,  

kendine inanma ve güvenme, esneklik, yüksek düzeyde çalışma arzusu, dürüst ve güvenilir olma, sorumluluk ve 

inisiyatif alabilme, takım çalışmasına yatkınlık ve başarıya odaklanma olarak sayılabilir (Öztürk, 2008:23; Karasakal 

vd., 2013:138; Bozkurt ve Alparslan, 2013:10). 

Başarılı girişimcilerin sahip olmaları gereken özellikler yanında bazı becerilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

beceriler; sözlü iletişim, yazma, teknoloji, teknik yönetim, organize etme gibi teknik beceriler; planlama, karar verme, 

insan ilişkileri, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe gibi yönetim becerileri; risk almak, yenilikçi, 

vizyon sahibi, değişime dönük, sabırlı ve disiplinli olmak gibi kişisel gelişimsel beceriler olmak üzere üç grup altında 

toplanabilir (Bayraktaroğlu, 13). 

4. Girişimcinin Başarısı ve Başarısızlığı 

Girişimcilerin veya işletmelerin başarısı ve başarısızlığı önemli tartışma konularından biridir. Başarılı veya başarısız 

girişimci örneklerine sık rastlamak mümkündür. Peki, girişimciler neye göre başarılı veya başarısızdır? Başarı veya 

başarısızlığın genel kabul görmüş bir tanımı yoktur ve göreceli bir tarafı vardır. Birine göre başarılı sayılan bir işletme, 

bir başkasına göre başarısız sayılabilir. Genel olarak, başarı, insan yaşamında hedef ve amaçların başarılmasıyla 

ilgilidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, başarı " bir işi istenilen bir biçimde bitirmek" şeklinde tanımlanmıştır. İş veya 

işletme hayatında, başarı veya başarısızlık, iyi veya kötü yönetimin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. İşletme 

başarısı, genellikle, firma performansı ile ölçülmektedir (Njoroge, 2013:3). Firma performansının; finansal, mal ve 

hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, tedarikçiler gibi farklı boyutları vardır (Sabuncuoğlu ve 

Tokol, 2013:105). Çok boyutlu ve kompleks olan firma performansı, firmanın kabul edilebilir çıktılar ve eylemler 

meydana getirme yeteneği olarak karakterize edilebilir. 

İşletmenin başarısızlığı, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmede başarısız olmasıdır. Diğer bir tanıma göre başarısızlık, 

bir işletmenin çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve sahipleri gibi paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine 

getirememesidir. Her işletmenin bir hayat seyri vardır. Hayat seyri; giriş, büyüme, olgunlaşma ve gerileme olmak üzere 

dört aşamadan oluşur. Bazı çalışmalarda, işletme başarısızlığı, hayat seyrinin son aşamasında olmak şeklinde ifade 

edilmektedir (Titus, 2014:2). Başarısızlık, çevrede meydana gelen değişiklikler karşısında işletmenin yetersiz kalması 

veya değişikliğe cevap verememesi olarak da ifade edilebilir (Uzun, 2005:160). 

İşletme başarısı veya başarısızlığı çoğunlukla finansal açıdan değerlendirilmekte ve finansal performans ile 

açıklanmaktadır. Gelirlerin giderlerden düşük olması, işletmenin yükümlülüklerini yerine getirememesi, varlıklar 

üzerinden elde edilen getirinin benzer yatırımlardan sağlanabilir getiriden önemli oranda ve sürekli olarak düşük olması 

(yatırım karlılığının fırsat maliyetinin altında olması) ve iflas gibi durumlarda işletmeler başarısız sayılabilir (Titus, 

2014:3; Fatoki, 2014:924). Görüldüğü gibi, başarısızlığın sermaye kaybından (zarar nedeniyle sermayenin azalması) 

iflasa kadar uzanan birçok türü vardır. İşletmenin borçlarının varlıklarını aşmış olması, yani işletme öz sermayesinin 
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negatif olması anlamına gelen iflas ise, finansal sıkıntılarla başlayıp yasal olarak mahkemede sonuçlanan bir süreç olup, 

finansal başarısızlığın son aşamasıdır (Uzun, 2005:160; İçerli ve Akkaya, 2006:414).  

5. Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri 

Başarısızlık çoğu girişimci için acı bir gerçektir. Örneğin, ABD'de 1994-2012 yılları arasında kurulan 11,4 milyon özel 

sektör işletmesinin beşte birinden fazlası (%21,2), ilk yılında başarısız olmuştur (Bolinger ve Brown, 2015:453). Yine 

ABD'de, 1994-2007 yılları arasında kurulan 9 milyon işletmenin yarıdan fazlası (%51,5) ilk beş yıl içinde başarısız 

olmuştur. ABD Küçük İşletmeler İdaresi'ne göre, küçük işletmelerin yaklaşık %50'si ilk yılda, %95'i ise ilk beş yılda 

başarısız olmaktadır (Titus, 2014:1). Dünyada yeni kurulan işletmelerin ilk beş yıl içinde hayatta kalma oranı yaklaşık 

%40’dır. Türkiye’de işletmelerin ilk beş yıl sonunda hayatta kalma oranı ise yaklaşık %30'dur. Hem dünyada hem de 

Türkiye'de işletmelerin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları artmaktadır (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 18). Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) "Girişimcilik 2010" verilerine göre, 2008 yılında kurulan işletmelerin sadece %32,8’i 2011 

yılında hayatta kalmıştır. Diğer bir ifadeyle, yeni kurulan işletmelerin yaklaşık %67'si ilk iki yılda kapanmıştır (TÜİK, 

2013).  

İş hayatına yeni başlayan bazı girişimciler büyük başarılar elde ederken bazıları da başarısız olmaktadır. Başarısızlık 

nedenlerinin tanımlanması, hem girişimcilerin aynı hataları yapmamaları, önlem almaları ve kendilerini geliştirmeleri 

açısından, hem de politika yapıcılar açısından önemlidir. Çünkü başarısız girişimcilik uygulamalarının sadece girişimci 

açısında değil, ekonomik ve sosyal açıdan da olumsuz etkileri vardır. Yapılan araştırmalarda girişimcilerin neden 

başarısız olduklarına ilişkin çeşitli faktörler sayılmıştır. Bu faktörler; gerçekçi olmayan amaçların belirlenmesi, vizyon 

eksikliği (ileriyi görememe), yönetim hataları, girişimsel yetenek ve becerilerin yokluğu, daha önce bir yönetim 

tecrübesinin olmayışı, iyi bir iş planı olmaması, başarısızlık korkusu (riskten kaçınma), finansal planlama eksikliği, 

finansman kaynaklarına kolay ve düşük maliyetle ulaşamama, yeterli nakit akışının olmaması, yetersiz başlangıç 

sermayesi, yetersiz çalışma sermayesi, aşırı borçlanma, plansız büyüme, rekabeti görmezden gelme ve aşırı rekabet, 

sektör tecrübesinin olmaması, profesyonel yardım almama, nitelikli çalışanları işletmeye çekememe veya elinde 

tutamama, kuruluş yerinin kötü seçilmesi ve/veya genişlemeye imkan vermemesi, odaklanma eksikliği, düşük eğitim 

seviyesi, piyasaya yanlış zamanda giriş yapılması, iyi bir kontrol sisteminin olmayışı, talep yetersizliği ve müşteri 

tabanının azalması, kötü müşteri hizmetleri, sabit maliyetlerin yüksekliği, olumsuz ekonomik koşullar, politik ve 

teknolojik koşullar olarak sayılabilir (Lussier, 1996:11; Uzun, 2005:163; Franco ve Haase, 2010:503; Hacıömeroğlu; 

2012; Karadağ, 2014:178; Titus, 2014:4; Fatoki, 2014:925). Başarısızlığa yol açan nedenler listesi daha da uzatılabilir. 

Singh (2011), çeşitli çalışmalarda ortaya konulan bu başarısızlık nedenlerini altı grup altında toplamıştır. Birincisi; 

başlangıç sermayesinin yetersizliği, finansal planlama eksikliği, spesifik finansal hedeflerin olmaması, yetersiz çalışma 

sermayesi, finansman sıkıntısı gibi finansal problemlerdir. İkinci grup başarısızlık nedeni, çalışanlar ve müşterilerle 

ilgili problemlerdir. Çalışanların gerekli yeteneklere ve tecrübeye sahip olmaması, dürüst olmamaları, olumsuz 

davranışlar içinde olmaları, disiplinsiz olmaları, çok sayıda çalışanı yönetmede başarısızlık, yetenekli kişileri işe 

alamama, müşterilerin işletmenin ürünlerine güven duymaması, müşterilere odaklanmada başarısızlık, müşterilerin 

olmaması veya müşteri tabanının giderek azalması gibi nedenler bu gruba girmektedir. Üçüncü grup başarısızlık nedeni, 

planlamayla ilgili sorunlardır. İyi veya yeterli bir iş planının olmaması, finansal planlamanın eksikliği, spesifik işletme 

amaçlarının olmaması veya belirlenen amaçların gerçekçi olmaması, bir yatırım yapmadan önce gerekli fizibilite 

çalışmalarının yapılmaması gibi nedenler bu grup içerisinde yer almaktadır. Dördüncü grup başarısızlık nedeni; liderlik, 

yetenekler ve sahip-yöneticinin rolü ile ilgili nedenlerdir. İşletme sahibinin-yöneticinin uzmanlık ve deneyim eksikliği, 

yönetim, pazarlama, finans, insan kaynakları gibi alanlarda fonksiyonel becerilere sahip olmaması, güven ve gücü 

kötüye kullanma, rekabetle baş edememe, paydaşlarla iyi ilişkiler kuramama, doğru olmayan değerlendirmelerde 

bulunma, krizleri iyi yönetememe gibi nedenler sahip-yönetici kaynaklı başarısızlık nedenleridir. Beşinci başarısızlık 

grubu; firmanın sunduğu mal ve hizmetlerle ilişkili sorunlardır. Ürünün kalitesi ve tasarımıyla ilgili problemler, ürünün 

zamanında piyasaya sürülememesi, uygun olmayan dağıtım ve satış tekniklerinin kullanılması, belirli müşteri grubuna 

aşırı güvenme gibi nedenler işletmeyi başarısızlığa götürebilecek ürünle ilgili nedenler arasında yer almaktadır. Altıncı 

ve son grup ise çevresel faktörlerdir. Sektörün ve ekonominin içinde bulunduğu durum, düşük büyüme, pazar koşulları, 

hükümetin uyguladığı politikalar, bürokrasi, rakiplerin etik olmayan taktikleri, büyük ve/veya yabancı rakiplerin ölçek 

avantajlarının varlığı gibi çevresel faktörler başarısızlık nedenleri arasındadır. İşletmeleri başarısızlığa götüren birçok 

neden olmasına karşın, yapılan çalışmalar, işletme başarısızlıklarının büyük bir çoğunluğunun yönetim hatalarından, 

diğer bir ifadeyle, yönetim yetersizliğinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır (Uzun, 2005:160; Ceylan ve Korkmaz, 

2012:383; Titus, 2014:3). Girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin düşük olması, yönetim yetersizliği grubu 

içinde yer alan bir başarısızlık nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6. Finansal Okuryazarlık 

Son yıllarda, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada finansal okuryazarlık konusuna oldukça fazla dikkat çekilmekte 

ve finansal okuryazarlığın, bireylerin finansal refahı ve güvenliği için önemli bir unsur olduğuna inanılmaktadır. 

Finansal okuryazarlık, bireylerin gündelik yaşamlarında doğru finansal kararlar almalarına yardımcı olurken, aynı 

zamanda finansal piyasaların etkin ve verimli çalışmasına da katkı sağlamaktadır (Bayram, 2015:109). Çünkü finansal 

okuryazarlık seviyesi yüksek bireylerin finansal piyasalara katılımının daha yüksek olduğu, diğer bir ifadeyle, finansal 
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ürün ve hizmetleri daha sık ve daha doğru kullandıkları görülmektedir (Lusardi, 2008:1; Hastings vd., 2012:15; French 

ve McKillop, 2014:2). Bu nedenle, birçok ülkede bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesine ve 

arttırılmasına (finansal eğitim programları) yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Finansal eğitim programlarının bireylerin 

finansal bilgi, tutum ve davranışlarında değişime yol açarak, hem bireyler hem de finansal piyasalar açısından olumlu 

sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir. Hatta, Mısır, Uganda, Gana, Güney Afrika, Tanzanya ve Kenya gibi ülkeler 

yoksullukla mücadele aracı olarak finansal eğitim programlarını desteklemektedirler (Njoroge, 2013:2). 

Finansal okuryazarlık kavramı, ilk kez, 1997 yılında, ABD'de bir finansal okuryazarlık programı olan Jump$tart 

Coalition tarafından lise öğrencileri arasındaki finansal okuryazarlık seviyesini ölçmek amacıyla yapılan bir çalışmada 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, finansal okuryazarlık, "bir kişinin, yaşam boyu güvenliği için finansal kaynaklarını 

yönetme becerisi ve bilgiyi kullanma yeteneği" olarak tanımlanmıştır (Hastings vd., 2012:5). Daha sonraki yıllarda 

birçok finansal okuryazarlık tanımı yapılmıştır. Örneğin, Remund (2010), finansal okuryazarlığı, "bir kişinin finansal 

kavramları anlama ve kişisel finansını yönetme becerisine sahip olma derecesinin ölçüsü" olarak tanımlamıştır. 

Amerikalıların finansal okuryazarlığını artırmak için oluşturulan Finansal Okuryazarlık Başkanlık Danışma Konseyi 

(PACFL), finansal okuryazarlığı, "finansal kaynakları etkin yönetmek için bilgi ve becerileri kullanma yeteneği" olarak 

tanımlamıştır (Hung vd., 1999:3). Lusardi (2008), finansal okuryazarlığı, temel finansal okuryazarlık ve gelişmiş 

finansal okuryazarlık olarak ikiye ayırmış, faiz oranları, enflasyon ve risk çeşitlendirmesi gibi kavramlara sahip 

olunmasını temel finansal okuryazarlık; bunlara ek olarak, risk ve getiri arasındaki ilişkinin anlaşılması (tahviller, hisse 

senetleri ve yatırım fonlarının çalışma esasları) ve temel varlık fiyatlaması hakkında bilgi sahibi olunmasını, ileri düzey 

finansal okuryazarlık olarak ifade etmiştir. OECD bünyesinde kurulan Finansal Eğitime Yönelik Uluslararası İşbirliği 

(INFE), finansal okuryazarlığı, "güçlü finansal kararlara ve sonuçta bireysel finansal refaha ulaşmak için gerekli 

farkındalığın, bilginin, becerinin, tutumun ve davranışın kombinasyonu" şeklinde tanımlamıştır (Ergün vd., 2014:849). 

Kanada'da Ontorio Finansal Okuryazarlık Çalışma Grubu (2010), finansal okuryazarlığı, "içinde bulunulan koşullara 

uygun ve doğru finansal kararlar almak için bilgi, beceri ve güvene sahip olmak" şeklinde tanımlanmıştır (Pendergast 

ve Hamza, 2010:7). Online Cambridge Sözlüğü'nde finansal okuryazarlık, "işletme ve finansın temel ilkelerini anlama 

yeteneği" olarak tanımlanmıştır (http://dictionary.cambridge.org). En basit tanımla, finansal okuryazarlık, bir kişinin 

parasını yönetme yeterliliğidir (Remund, 2010:279). Literatürde verilen bu tanımlar çoğaltılabilir. Bu tanımların ortak 

özelliği, finansal bilgiyi, finansal bilgiyi kullanma yeteneği ve becerisini, kişisel finans yönetimini ve finansal 

planlamayı içinde barındırmalarıdır (Hung vd., 1999:3; Remund, 2010:279; Hastings vd., 2012:5; Avlijas vd., 

2014:112). 

Finansal okuryazarlık düzeyini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda hanehalkı, yatırımcılar, öğrenciler ve girişimciler 

gibi farklı gruplar kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmaların sonuçları, gerek Almanya, Hollanda, İsveç, Japonya, İtalya 

gibi gelişmiş ülkelerde, gerekse Rusya, Brezilya, Güney Afrika gibi gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, finansal 

okuryazarlık seviyesinin genel olarak düşük olduğunu ve artırılması amacıyla finansal eğitimlere ağırlık verilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Yine bu çalışmalarda ortaya çıkan ortak bir bulgu, bireylerin genellikle finansal bilgilerine 

güvendiği ve bildiklerini abartma eğilimi içinde olduklarıdır (Lusardi ve Mitchell, 2011:1; Atkinson ve Messy, 2012:56; 

Lusardi ve Mitchell, 2014:15).  

Bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerinin ölçülmesinin yanı sıra, finansal okuryazarlık seviyeleri ile sosyo-

demografik özellikler arasındaki ilişkiler de araştırılmaktadır. Bu ilişkileri belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 

genel olarak, (a) kadınların erkeklere göre daha düşük finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğu (Lusardi, 2008:15; 

Bucher-Koenen ve Lusardi, 2011:1; Almenberg ve Save-Söderbergh, 2011:585; Arrondel vd., 2013:13; Brown ve Graf, 

2013:1; Lusardi ve Mitchell, 2014:17), (b) gençlerin ve yaşlıların orta yaş grubuna göre daha düşük finansal 

okuryazarlık seviyesine sahip olduğu (Lusardi ve Mitchell, 2006:1; Lusardi vd., 2009:2; Almenberg ve Save-

Söderbergh, 2011:585; Arrondel vd., 2013:13; Lusardi ve Mitchell, 2014:17), (c) eğitim seviyesi yükseldikçe finansal 

okuryazarlık seviyesinin de yükseldiği (Lusardi, 2008:15; Behrman vd., 2010:1; Almenberg ve Save-Söderbergh, 

2011:585; Arrondel vd., 2013:13; Brown ve Graf, 2013:1; Lusardi ve Mitchell, 2014:17), (d) şehirde yaşayanların 

kırsalda yaşayanlara göre daha yüksek finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğu (Lusardi ve Mitchell, 2011:1; 

Lusardi ve Mitchell, 2014:20), (e) bireylerin gelir/refah seviyesi yükseldikçe finansal okuryazarlık seviyesinin arttığı 

(Lusardi vd., 2009:2; Behrman vd., 2010:1; Bucher-Koenen ve Lusardi, 2011:1; Brown ve Graf, 2013:1; Lusardi ve 

Mitchell, 2014:17) ve (f) bir ülkedeki azınlıkların ve göçmenlerin o ülkenin yerli vatandaşlarına göre daha düşük 

finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır (Lusardi ve Mitchell, 2006:1; Brown ve Graf, 

2013:1; Lusardi ve Mitchell, 2014:21).  

Finansal optimizasyon için finansal okuryazarlığın önemli olduğuna ilişkin genel görüşle tutarlı olarak, finansal 

okuryazarlık ve çeşitli farklı finansal davranışlar ve çıktılar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da vardır. Bu 

çalışmalarda, genel olarak, düşük finansal okuryazarlık seviyesine sahip olanların, (a) avans kredileri, otomobil 

teminatlı krediler, vergi iadesi karşılığı krediler gibi kısa vadeli ve yüksek maliyetli borçlanma yöntemlerini daha sık 

kullandıkları (Lusardi ve Tufano, 2009:1; Disney ve Gathergood, 2012:18; Lusardi ve Scheresberg, 2013:4), (b) yüksek 

maliyetli ipotekli konut kredisi (mortgage) kullanma, faiz oranları düştüğünde re-finanse yoluna gitmeme ve konut 

kredisini geri ödeyememe olasılıklarının daha yüksek olduğu (Hastings vd., 2012:15; French ve McKillop, 2014:20) ve 

(c) emeklilik planı yapma, servet birikimi ve hisse senedi piyasalarına yatırım yapma olasılıklarının daha düşük olduğu 
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ortaya koyulmuştur (Lusardi ve Mitchell, 2006:1; Rooij vd., 2007:1; Rooij vd., 2011:23; Almenberg ve Save-

Söderbergh, 2011:585; Arrondel vd., 2012:285; Brown ve Graf, 2013:17; French ve McKillop, 2014:20). 

Türkiye'de yapılan çalışmalar, ağırlık olarak, üniversite öğrencileri üzerine yapılmış ve bu çalışmalarda, genel olarak, 

üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyi düşük çıkmış, finansal okuryazarlık seviyesi ile sosyo-demografik 

özellikler arasındaki ilişkilere ilişkin de uluslararası literatüre benzer sonuçlar ortaya koyulmuştur (Temizel ve Bayram, 

2011:84; Sarıgül, 2014:220; Er vd., 2014:123; Ergün vd., 2014:847; Çelikkol ve Çelikkol, 2015:44; Çam ve Barut, 

2015:63; Alkaya ve Yağlı, 2015:585; Gutnu ve Cihangir, 2015:423; Kılıç vd., 2015:143; Bayram, 2015:129). Üniversite 

öğrencileri üzerine yapılan çalışmalar dışında, sınırlı sayıda da olsa, yatırımcılar, hanehalkı ve akademik personel 

üzerine yapılan finansal okuryazarlık çalışmaları bulunmaktadır (Sezer ve Demir, 2015; Öztürk ve Demir, 2015; 

Fettahoğlu, 2015; Güler, 2015). 

Türkiye'de en kapsamlı finansal okuryazarlık araştırması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil 

ve Eğitim Kuruluşu işbirliğiyle, ilki 2012 yılında, ikincisi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde kentsel ve 

kırsal alanlarda ikamet eden yetişkin nüfusu temsil eden 3.000 kişilik bir örneklem kullanılarak yapılan “2015 Türkiye 

Finansal Okuryazarlık Araştırması” sonuçlarına göre, ankete katılanların %93’ünün finansal konularda basit 

matematiksel işlemleri yapabildikleri, %50’sinin paranın zaman değeri sorusunu doğru cevap verdikleri, %84’ünün 

borç için ödenen faiz hesabını yapabildikleri, %54’ünün basit faiz sorusuna, %32’sinin ise bileşik faiz sorusuna doğru 

cevap verdikleri görülmüştür. Bu oranların iyi olduğu ifade edilebilir. Yine aynı araştırmada, literatüre benzer şekilde, 

kadınların finansal okuryazarlık seviyesinin erkeklere göre daha düşük olduğu, yaş ilerledikçe finansal okuryazarlık 

seviyesinde düşüş görüldüğü, eğitim düzeyi yükseldikçe finansal okuryazarlık seviyesinin yükseldiği ve hanede kişi 

başına düşen gelir arttıkça bireylerin finansal okuryazarlık seviyesinin de yükseldiği görülmüştür (SPK, 2015 Yılı İkinci 

Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması). 

7. Finansal Okuryazarlığın Girişimcinin Başarısı Üzerindeki Etkisi 

Finansal yönetim, yeni girişimlerin kurulmasında ve gelişmesinde, önemli yönetsel yetkinliklerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Çoğu girişimci, rutin olarak, kaynakların elde edilmesi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili kararlar almaktadır. 

Bu kararların çoğunlukla finansal sonuçları vardır ve bu nedenle, alınan kararların doğru ve etkili olabilmeleri için, 

girişimcilerin belirli bir düzeyde finansal okuryazar olmaları gerekmektedir. Bireysel ve küçük girişimciler genellikle 

karşılaştıkları karmaşık finansal kararları almak için yeterli finansal okuryazarlığa sahip değillerdir. Finansal 

okuryazarlık genç ve tecrübesiz girişimcilerin yönetsel becerilerine olumlu katkıda bulunmaktadır. Yeni bir işletme 

kurmak isteyen girişimcilerin, kendi kişisel finanslarına olduğu kadar, kurdukları işletmenin finansına da güven 

duymalarına ihtiyaçları vardır. Eğer bireylerin kendi kişisel finanslarıyla ilgili okuryazarlığı yetersizse, kurdukları 

işletmelerin finansal yönetimi de yetersiz olacak ve işletmenin başarısını olumsuz etkileyebilecektir (Wise, 2013:30) 

Finansal okuryazarlık ile girişimci (küçük işletme) başarısı (performansı) arasındaki ilişkinin incelenmesi nispeten yeni 

bir ilgi alanı olduğu için, bu konuya ilişkin çok fazla literatür yoktur. Son yıllarda finansal okuryazarlığın ön plana 

çıkmasıyla birlikte, girişimcinin finansal okuryazarlık seviyesi ile başarısı arasındaki ilişki de inceleme konusu olmaya 

başlamıştır. Bu ilişkiyi ortaya koymaya yönelik yapılan çeşitli çalışmalar ve elde edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir: 

Oseifuah, (2010), Güney Afrika'da finansal okuryazarlık seviyesinin genç girişimciler üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Çalışmanın bulguları, genç girişimciler arasında finansal okuryazarlık seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğunu ve 

finansal okuryazarlığın girişimcilik yetenekleri üzerinde olumlu katkısının bulunduğunu göstermektedir.  

Çalıyurt (2011), kadın girişimcilerin sahip oldukları finansal bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, Edirne Sanayi ve 

Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulunda üye ve KOBİ sahibi olan kadın girişimcilere yönelik yaptığı araştırmada, 

çoğu kadın girişimcinin işletme riski, finansal analiz, finansal planlama, yatırım kararları gibi finansal kavramların 

anlamını bilmediği, 2012 yılından sonra yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki finansal konular hakkında 

da bilgi sahibi olmadığı bulgusuna ulaşmıştır.  

 

Andoh ve Nunoo (2012), Gana'daki KOBİ'lerin finansal hizmetleri kullanmaları ile girişimcilerin (KOBİ sahiplerinin) 

finansal okuryazarlık seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, girişimcilerin finansal okuryazarlık 

seviyesinin orta seviyelerde olduğu ve finansal okuryazarlık seviyesi daha yüksek olan girişimcilerin finansal hizmetleri 

kullanma olasılığının da daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.  

 

Wise (2013), Kanada'da Kanadalı Genç İşletme Kurucuları Birliği'nden iş kurma kredisi alan 509 genç girişimciden 

toplanan verileri kullanarak, finansal okuryazarlığın yeni girişimlerin hayatta kalma olasılığı üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmada, finansal okuryazarlık arttıkça finansal tabloların hazırlanma sıklığının arttığı ve finansal 

tabloları daha sık hazırlayan girişimcilerin kredi geri ödeme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve işletmelerini 

istemeyerek (gönülsüz) olarak kapatma olasılığının daha düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Njoroge (2013), Nairobi'de kayıtlı ve faaliyet gösteren 79 girişimciden oluşan bir örneklemle görüşme yaparak, 

girişimci başarısı ile finansal okuryazarlık arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın 

bulgularına göre, daha başarılı girişimcilerin daha yüksek finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğu görülmüştür.  

Fatoki (2014), Güney Afrika'da yeni kurulan mikro-işletme sahiplerinin finansal okuryazarlık seviyesini araştırmıştır. 

Girişimcilerin finansal okuryazarlığını ölçmek için finansal planlama, analiz ve kontrol, defter tutma, fon kaynaklarını 

anlama, işletme terminolojisi, finans ve bilgi yetenekleri, teknoloji kullanımı ve risk yönetimiyle ilgili sorular 

sorulmuştur. Araştırmanın sonuçları, mikro işletme sahiplerinin finansal okuryazarlık seviyesinin düşük olduğunu 

göstermiştir. 

 

Avlijas vd. (2014), girişimcilerin finansal ve kapsamlı iş okuryazarlığının girişimcilik riskini azaltma ve işletmelerinin 

finansal sonuçlarını iyileştirme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Sonradan kazanılmış finansal okuryazarlığın 

işletmenin hayatta kalma olasılığı üzerinde önemli etkisinin olabileceğine ilişkin bir bulguya ulaşamamışlar, buna 

karşın, daha iyi yatırım, krediler ve dolayısıyla daha iyi finansal sonuçlar gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine 

katkısı olabileceğini ifade etmişlerdir.   

 

Nyamboga vd. (2014), finansal okuryazarlığın KOBİ'lerin kredi geri ödemeleri üzerindeki etkisini araştırmışlar ve 

finansal okuryazarlık kapsamında ele aldıkları defter tutma, kredi yönetimi ve bütçeleme yeteneklerinin KOBİ'lerin 

kredi geri ödeme performansını önemli ölçüde etkilediğini bulmuşlardır. 

 

Adomako ve Danso (2014), Gana'daki 298 girişimci firma verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada,  finansal 

okuryazarlığın firma performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.  

 

Dahmen ve Rodriguez (2014), ABD'de küçük işletme sahiplerinin finansal okuryazarlık seviyeleri ile girişimcilerin 

karşılaştıkları finansal sıkıntılar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmışlardır. Finansal okuryazarlığı dar kapsamlı  

olarak, sadece finansal tabloları anlama ve kullanma yeteneği olarak ele aldıkları bu çalışmada, finansal tabloları 

incelemeyen veya kullanmayan girişimcilerin finansal sıkıntılara daha fazla maruz kaldıkları bulgusuna ulaşmışlardır.  

Plakalovic (2015), Sırp Cumhuriyeti'ndeki küçük ve orta ölçekli işletme sahip/yöneticilerine yönelik yaptığı 

araştırmanın sonucunda, KOBİ sahip/yöneticilerinin finansal okuryazarlık seviyelerinin çok düşük olduğu, mali analiz 

yöntemlerini çok az kullandıkları ve firmalarının maddi olmayan değerinin farkında olmadıkları bulgusuna ulaşmıştır. 

Araştırmacı, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin başarılı ve karlı olduğunu, dolayısıyla finansal okuryazarlık ve finansal 

bilgi seviyesinin KOBİ'lerin başarısında çok önemli olmadığını ifade etmiştir.  

 

Klapper vd. (2015), ABD'de finansal okuryazarlık ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın 

bulguları; finansal okuryazarlığın girişimci olma olasılığı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu, ayrıca, finansal 

okuryazarlığın gelir, tasarruflar, emeklilik planlanması ve daha düşük borç seviyeleri gibi açılardan girişimcilerin 

performansına pozitif yönde etkide bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, finansal okuryazarlığın hem 

girişimci olma olasılığı hem de girişimcilik performansı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır. 

 

Mutegi vd. (2015), Kenya'da bir bankanın finansal okuryazarlık programına katılan KOBİ'lere yönelik olmak üzere, 

defter tutma, kredi yönetimi, bütçeleme ve finansal tablolar analizi becerilerinin KOBİ'lerin kredi geri ödemeleri 

üzerinde etkisi olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları yukarıda sayılan dört becerinin KOBİ'lerin kredi 

ödeme yetenekleri üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Görüldüğü gibi, çalışmaların çoğu, finansal okuryazarlığın girişimcilerin başarısı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Buna karşın, finansal okuryazarlık seviyesi düşük kişilerin de başarılı işletmelere sahip oldukları 

örnekler vardır. Çünkü girişimcinin başarı veya başarısızlığını etkileyen birçok faktör vardır. Birbiriyle ilişkili ve çok 

sayıdaki bu faktörlerden sadece biri olan finansal okuryazarlığın girişimcinin başarı veya başarısızlığı üzerindeki 

etkisini tam ve doğru olarak belirlemenin pratikteki zorluğuna karşın, girişimcilerin finansal kavramlar, finansal araçlar, 

finansal hizmetler, mali analiz, finansal planlama, fonların elde edilmesi ve kullanımı gibi konularda bilgi sahibi 

olmalarının başarıları üzerinde bir etkisinin olacağını beklemek veya varsaymak da yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, 

finansal okuryazarlık ve girişimci başarısı arasındaki ilişkiyi daha detaylı ortaya koyacak yeni çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Ayrıca, bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmalar, girişimciler açısından finansal okuryazarlığın ve finansal 

eğitimin önemine dikkat çekecektir.  

8. Sonuç ve Öneriler 

Girişimcilik ekonomik büyümenin ve kalkınmasının dinamosu olarak ifade edilebilir. Yaratıcılığı ve yeniliği özünde 

barından girişimcilik, yeni iş sahalarının açılmasına, işsizliğin azalmasına, verimliliğin artmasına ve bölgelerarası 

ekonomik gelişmişliğin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde, 

ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde önemli bir yeri olan girişimciliğin desteklenmesi, 

yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla çeşitli eylem planları uygulamaya konulmaktadır.  
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İşletmelerin ömürlerinin sonsuz olduğu varsayılır. Fakat uygulamaya bakıldığında, yeni kurulan işletmelerin birçoğunun 

ilk yıllarında başarısız oldukları ve kapandıkları görülmektedir. Bu açıdan girişimcilerin veya işletmelerin başarısızlık 

nedenlerinin incelenmesi ve hayatta kalma oranını artıracak önlemlerin alınması önemlidir.  

Girişimcilerin başarı veya başarısızlığının birçok nedeni olmakla birlikte, yapılan araştırmalar, en önemli başarısızlık 

nedenlerinin yönetim yetersizliği ve finansal problemler olduğunu göstermektedir. Girişimcinin beceri ve bilgisi, 

girişimcinin başarı veya başarısızlığının merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda, finansal okuryazarlık girişimcinin 

başarı veya başarısızlığını etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Girişimciler, her gün işletmeleriyle ilgili vadeli alım-satım, faturaların ödenmesi, alacakların tahsil edilmesi, stokların 

yenilenmesi, vergilerin ödenmesi, sabit varlık yatırım kararı, kredi kurumlarından borç alma gibi çeşitli finansal kararlar 

almaktadırlar. Fonların sağlanması ve fonların kullanımıyla ilgili bu kararların, girişimcilerin içinde bulundukları 

koşullara en uygun ve doğru olarak alınmasında, girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyesi kritik bir role sahiptir. 

Yapılan çalışmalar, bireylerin finansal okuryazarlık seviyesi arttıkça, daha doğru ve sağlıklı finansal kararlar aldıklarını 

ya da finansal tutum ve davranış içinde bulunduklarını göstermektedir. Fakat yapılan çalışmalar yine göstermektedir ki, 

hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde finansal okuryazarlık seviyeleri genel olarak düşüktür. Bir toplumda 

finansal okuryazarlık seviyesi genel olarak düşük ise, o toplumun içinden çıkacak girişimcilerin de genel olarak düşük 

finansal okuryazarlık seviyesine sahip olması beklenebilir. Bu nedenle, bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerini 

artırmaya yönelik finansal eğitim programlarına öncelik verilebilir. Çünkü bireyler aynı zamanda işletmelerin 

müşterileridir. Tüketicilerin bilinçli olmaları ve sağlıklı finansal kararlar almaları işletmelerin de lehinedir. Sadece 

bireylere yönelik değil, özellikle genç girişimcilere ve/veya girişimci adaylarına ilişkin finansal eğitim programları da 

düzenlenmelidir. Girişimciler ile bireylere yönelik düzenlenen eğitim programlarının içeriği farklı olacaktır. Örneğin, 

girişimcilere yönelik bir finansal eğitim programı; bilanço ve gelir tablosu okuma, finansal planlama, nakit yönetimi, 

borç yönetimi, vergi gibi konulardan oluşacaktır. Hükümetin izleyeceği politikalar ve sağlayacağı destekler dışında, 

özellikle söz konusu eğitim programlarının düzenlenmesi ve girişimci veya girişimci adaylarının bu programlara 

katılımının teşvik edilmesi noktasında, sanayi ve ticaret odaları, işveren dernekleri gibi sivil toplum kuruluşlarına da 

önemli görevler düşmektedir.   
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ÖZET 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomilerinin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin 

gerçekleştirilebilmesi için son derece önemli olduğu bilinmektedir. KOBİ’lerin büyümeleri, gelişmeleri ve teşvik 

edilmeleri ülke ekonomilerine canlılık kazandırmak için en önemli unsurlardandır. Ancak, günümüzde KOBİ’lerin 

çeşitli problemlerden dolayı düzenli çalışamamaları ve ülke ekonomisine katkılarının kısıtlı kalması söz konusudur. 

KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birisi finansman kaynaklarının yeterli olmamasıdır. Finansal sorunların 

giderilebilmesi için finansman temin edebilmek KOBİ’lerin yenilik yapabilme, büyüme ile faaliyetlerini devam 

ettirmede en önemli unsurdur. Finansman sorunları, işletmelerin yatırım dönemlerinde başlamakta ve işletme 

döneminde de devam etmektedir. Bahsi geçen sorunların aşılabilmesi için günümüzde KOBİ’ler üç ana yöntem 

kullanmaktadırlar: özkaynak kullanımı, borçlanmak, devlet destek ve teşviklerinden istifade etmek. Bu çalışmada 

Türkiye’de uygulanan bu üç finansman yöntemlerinin KOBİ’lere yeterli desteği vermekte başarılı olamadığı Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları ile tespit 

edilmiştir. 2005 yılında deklare edilen Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) çözüm önerileri değerlendirilmiş, KOBİ’lerin 

finansman problemlerine çözüm yolları sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman Sorunu, Milli Ekonomi Modeli (MEM) 
 

A SOLUTION RECOMENDATION TO SME’ FINANCING PROBLEMS: NATIONAL ECONOMY 

MODEL (NEM) 

 

ABSTRACT 

Small and Medium Enterprises (SMEs) are known to be extremely important for development of the countries’ national 

economy to achieve sustainable growth. Growth of SME’s, SME’s developments and their incentives are the most 

important vitality element to freshen up national economies. However, today, SMEs cannot work regularly because of 

various problems and their contribution to the economy is such limited. One of the most important problems of SMEs is 

the lack of adequate sources of financing. SME’ trying to be able to provide funding to tackle their financial problems is 

the most important factor for innovation and for sustaining their operations and growth. Financing problems, starts 

during the period of in business investment, and continues during operations. To overcome SMEs the mentioned 

problems today are using three main methods: to use of equity, to borrow, to use government support and incentives. In 

this study, these three financing methods applied in Turkey could not be succeeded in providing adequate support to 

SMEs, have been identified by the BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) and the CBRT (The Central 

Bank of Republic of Turkey) reports. National Economy Model solutions, which has been declared in 2005, evaluated, 

proposal of solutions to SMEs' financing problems have been studied to be presented. 

Key Words: SMEs, Financing Problems, National Economy Model (NEM) 

 

 Giriş 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gün geçtikçe kıymeti daha çok anlaşılan küçük ve orta ölçekli işletmeleri 

(KOBİ), büyük ölçekli isletmelerden daha çok güçlendirmek ve büyütmek amacıyla birçok çalışmalar yapılmaktadır. 

Devamlı dinamik ve esnek bir devinim ile büyüme eğiliminde olan KOBİ’ler, birçok artılarının yanında istihdamı 

artırmaya pozitif yönlü destek olan en önemli kuruluşlardır. Birçok çalışma KOBİ’lerin güçlerini artırarak ülke 

ekonomilerine canlılık kazandırmanın çarelerini aramaktadır. 2005 yılında kamuoyuna deklare edilen Milli Ekonomi 
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Modeli (MEM), KOBİ’leri ülke ekonomilerine yön veren kuruluşlar olarak son derece önemli bir yere oturtmuştur. 

MEM’de KOBİ’ler istihdamın oluşmasının ana kaynağı olarak toplumun refah düzeyini yükseltici özelliği bulunan 

birimlerdir. Ülkemizde de mevcut ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %98‘lik kısmını oluşturan ve ekonomiye yön veren 

KOBİ’lerin finansman sorunları, Milli Ekonomi Modeli’nin sunduğu çözüm metotları bağlamında ele alınacaktır. 

Literatürde benzer bir çalışmaya rastlanamaması, 2005 yılında MEM’in kamuoyuna duyurulmasından buyana yapılan 

ilk araştırma olması, bu çalışmayı farklı kılacak özelliklerdendir.  

KOBİ Tanımı: 

KOBİ’lerle ilgili evrensel olarak genel kabul görmüş bütün ülkeler tarafından uygulanan ve ya kesin çizgileriyle ayrım 

yapılmış bir tanım bulunmamaktadır. KOBİ tanımları ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkedeki sektörler arasında bile ciddi 

farklılıklar gösterebilmektedir. Türkiye’de devlet kurumları arasında bile tanımlama farklılıkları mevcuttur. Gerek 

çalışan personelin sayısı, gerekse iş hacmi göz önüne alındığında KOBİ’ler için Small Business Administration (SBA) 

tarafından belirtilen tanımlama standartları şunlardır (Gümüşoğlu, 1995: 290) : 

• Bağımsız olması, 

• Çalıştığı alanda etkin olması, 

• 250 kişiden fazla personel çalıştırmaması, 

• Toptan satış yapması halinde yıllık satışların 0,5-22 milyon dolar arasında olması, 

• Perakende satış yapması ya da hizmet sunulması halinde yıllık cironun 2-10 milyon dolar arasında olması, 

• İnşaat alanında çalışılması halinde genel inşaat işleri için son üç yıl içindeki ortalama cironun 0,5 milyon dolar’ı 

aşmaması, ihtisas işlemli inşaat işleri için son üç yıl içindeki ortalama cironun 1-2 milyon dolar’ı aşmaması, 

• Tarım alanında çalışılması halinde yıllık hâsılatın 1 milyon dolar’dan fazla olmaması gerekmektedir. 

Ancak son yıllarda, ortak bir tanım oluşturma ve bu tanım üzerinde mutabakat sağlama Basel – II’ye uyum sürecinde 

zorunluluk haline gelmiştir. Basel – II Standartlarına göre ise KOBİ’lerin tanımı tek kritere göre yapılmaktadır. Bu 

kriter ise, işletmelerin yıllık satış ciroları olmaktadır. Bu durumda, yıllık satış ciroları 50 Milyon Euro’nun altında kalan 

işletmeler KOBİ olarak değerlendirilmektedir (ATO,2007: 33).  

KOBİ’lerin Önemi: 

Küçük ve esnek yapıları sayesinde hızla değişen konjonktüre kolay adapte olabilmeleri dolayısıyla KOBİ’ler gerek 

gelişmekte olan gerekse gelişmiş tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Ancak, özellikle Türkiye gibi zaman 

zaman ciddi ekonomik dalgalanmalar ve hatta krizlerle karşı karşıya gelen ülkeler için KOBİ’ler daha da önemli bir 

konumda bulunmaktadır. KOBİ’lerin ekonomiye katkıları 5 ana başlıkta incelenebilmektedir (ATO,2007: 38) : 

• İstihdam yaratmaları,  

• Değişimlere hızla uyum sağlamaları,  

• Ürün farklılaşmasına olanak sağlayabilmeleri,  

• Girişimciliği teşvik etmeleri,  

• Büyük işletmelere ara mal temin etmeleri. 

Ayrıca, ülke ekonomilerinin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilebilmesi için son derece önemli olan 

KOBİ’lerin yapısal üstünlükleri; daha düşük sermaye ile kurulmaları, müşteri ve personelle daha yakın ilişki 

kurabilmeleri, şirket içi bürokrasinin daha az olması ve sipariş üzerine çalıştıklarından dolayı stok problemi ve ürünlerin 

satılmaması riskinin daha az olması şeklinde sayılabilir. (Zengin, 2010: 62-63)  

 Tablo-1: KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri (TÜİK, 2016) 

 Oran (%) 

KOBİ Sayısı 99,8 

İstihdam Ettikleri Personel Sayısı 74,2 

Sağlanan Katma Değer 52,8 

Toplam İhracat 56,4 

Toplam İthalat 37,8 

KOBİ’lerin Yaptığı Yatırım Tutarı 53,3 

TÜİK, KOBİ İstatistikleri (25/02/2016) 

KOBİ’lerin yapısal üstünlüklerinin yanı sıra birçok zayıf ve sorunlu noktaları mevcuttur. KOBİ’lerin satışları genelde 

istikrarlı olmadığından gerek karar almada gerekse nakit dengesi kurmada zor anlar yaşamaktadırlar. KOBİ’lerde 

yönetim problemi, hammadde edinme problemi, vasıflı işçi bulamama, AR-GE çalışmalarının bilincinde olunmaması ve 
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bütçe ayrılamaması, teknolojiye yeteri kadar yatırım yapılmaması, finansal planlama yetersizliği ve finansman sorunları 

başlıca problemler olarak karşılaşılmaktadır. (Zengin, 2010: 64-65)  

KOBİ’lerin Finansman Sorunları:  

KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birisi finansman kaynaklarının yeterli olmamasıdır. Finansal sorunlarla boğuşmak 

ve bu sorunların giderilebilmesi için finansman temin edebilmek KOBİ’lerin yenilik yapabilme, büyüme ile 

faaliyetlerini devam ettirmede en önemli unsurdur. Finansman sorunları, işletmelerin yatırım dönemlerinde başlamakta 

ve işletme döneminde de devam etmektedir. Genel anlamda KOBİ’lerin karşılaştıkları finansal sorunlar şu konu 

başlıkları altında sıralanabilir: (Duran, 2013: 38) 

• Özkaynak yetersizliğinden kaynaklanan finansman sorunları, 

• İşletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan finansman sorunları, 

• Finansman kuruluşlarının çalışma yöntemlerinden kaynaklanan finansman sorunları, 

• Sermaye piyasalarından kaynaklanan finansman sorunları, 

• Modern finansman araçlarının yeterli düzeyde takip edilmemesi ve kullanılmamasından kaynaklanan finansman 

sorunları, 

• Yönetim ve organizasyondan kaynaklanan finansman sorunları 

KOBİ’ler bahsi geçen finansal sorunların aşılabilmesi için günümüzde üç ana yöntem kullanmaktadırlar: özkaynak 

kullanımı, borçlanmak ve devlet desteklerinden faydalanmak. Özkaynaklar ilk olarak kuruluş aşamasında KOBİ’nin 

tesis, ekipman, vb. yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında ve faaliyete başlamasında, daha sonraki aşamalarda ise 

şirketin yeni yatırımlara gitmesinde ve büyümesinde ihtiyaç duyulan temel finansman kaynağıdır. (Yüksel, 2005: 9) 

Şirket ortakları zaman içerisinde alacakları kârları tekrar özkaynaklara katarak veya yeni ortak alımı ile özsermayelerini 

artırabilirler.   

Kuruluş aşamasında yeterli işletme sermayesi ile donatılmayan aynı zamanda yabancı kaynak bulmada zorlanan 

KOBİ’ler, pazarda ve genel ekonomik koşullardaki olumsuz gelişmelerden etkilenmektedirler. Bu olumsuz koşullar 

KOBİ’leri işletme sermayesi ihtiyacının ağır sonuçlarına katlanmak zorunda bırakmaktadır. Mevcut kapasitelerini 

artırma ve modernizasyon için KOBİ’lerin gerekli atılımlarda bulunmaları çok daha zorlaşmaktadır (Atay, 2012: 5). 

Özellikle konjonktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde KOBİ’lerin kaynakları son derece azalmaktadır. Tahsilâtta 

karşılaşılan güçlükler sonucu nakit sıkıntısı çekilmekte, özsermaye erimekte ve KOBİ’ler pahalı banka kredilerine 

yönelmek zorunda bırakılmaktadır. (Oktay ve Güney, 2002: 4)  

Finansman problemlerinin aşılmasında kullanılan en önemli yöntemlerden biri de dış kaynaklı mali fonların 

kullanımıdır. KOBİ’lere ait özel bir sistem bankacılığının bulunmaması, bankacılık sisteminin daha çok büyük 

firmaların yönetimde olması, devlet teşvik politikalarının finansman ihtiyaçlarında yeterli olmaması KOBİ’lerde bu 

yöntemin kullanılmasında da sorunlar oluşturmaktadır (Özder, 2006: 915). Yaşanan yetersiz sermaye sorunlarını 

aşmada KOBİ yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmaması ve bu konuda yetişmiş elemanlar istihdam 

etmemeleri sorunu daha da derinleştirmektedir. Sonuçta, yüksek maliyetli banka fonu kullanmak zorunda kalan küçük 

sanayici ve işletmeler mevcut yatırımlarındaki dönüş hızını ayarlayamadıklarından iflas edebilmektedirler. (Oktay ve 

Güney, 2002: 5)  

KOBİ’lerin finansman problemlerinin aşılmasında diğer bir yöntem devletin uygulamış olduğu destek politikalarıdır. 

Devletin çeşitli yollarla piyasaya müdahalesi ve mali kaynak transferi ve finansman kolaylıkları sağlamaya yönelik mali 

teşviklerle sağladığı destekler mevcuttur. Devletin bu politikaları işletmelerin, bankaların yüksek faiz oranlarından 

kaynaklanan olumsuz şartlardan daha az etkilenmesine ve finansal piyasalardaki yaşanan gelişmelere karşı bir koruma 

sağlamaktadır. Bu tür devlet yardımlarının başlıcaları bedelsiz veya normal piyasa koşullarına oranla daha ucuza 

sağlanan mal veya hizmetler, vergi ertelemesi, vergi muafiyeti, vergi indirimi, sosyal sigorta primlerinde indirim, düşük 

faizli krediler, kredi kefaletleridir. (Kocatepe, 2007: 14) 

Milli Ekonomi Modeli’nde KOBİ  

Yeni fikir ve teorilerin sınırlı olduğu günümüzde, yeni bir alternatif ekonomi teorisi sunan Haydar Baş, Modelinde 

işletmelere farklı bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmaktadır. İnsanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırsız kaynaklardan 

karşılanması, ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olması, iç ve dış harcamalarının 

borçlanmadan temin edebilmesinin formülü olarak tanımlanan Milli Ekonomi Modeli (MEM) kaynakların ve paranın 

tekelleşmelerini engelleyerek, herkesin rahatlıkla ulaşacağı bir ortamı hedeflemektedir. (Baş, 2005: 37) 

MEM’de KOBİ’lere oldukça yoğun destekler sunulduğu görülmektedir. Model, ortaya koyduğu, ülke kaynaklarının 

emisyona dayalı faizsiz krediler, devlet-millet ortaklığıyla kurulacak üretim tesisleri yoluyla harekete geçilmesi ve 

dolayısı ile bir üretim seferberliğinin başlatılması gibi unsurlarla ekonominin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması ve 

işsizlik probleminin ortadan kaldırılması; üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini teşkil eden unsurların ve uygun 
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konumlarda temini için devlet desteği sağlanması, vergilendirmenin makul ölçüler içinde yapılması keyfi 

fiyatlandırmaya devlet tarafından engel olunması, her şeyden önemlisi en önemli maliyet unsurlarından biri olan faizin 

sıfırlanması gibi unsurlarla da enflasyonun bertaraf edilmesi konusunda aynı anda, birlikte çözümler ortaya koymaya 

çalışmaktadır. (Ak, 2005: 47) 

MEM’de, devletlerin ekonomiden elini çekmesinden sonra kârlı alanlardan gelen kazançlardan mahrum kaldığı, 

ihtiyaçlarını vergilerle karşılayamayacak duruma geldiği ve sonunda bütçe açıklarını borçlanarak gidermeye çalıştığı 

ifade edilmektedir. Bunun sonucunda oluşan sermaye sahiplerinin üretim yapmak yerine daha kârlı ve kolay olan 

devlete borç vermeyi tercih ettiklerini iddia etmektedir. Türkiye’deki en büyük 500 şirketin gelirlerinin %85’i faiz 

gelirlerinden elde edilmesi buna örnek olarak sunulmaktadır. (Arslanoğlu, 2005: 252) 

MEM’de devlet, potansiyel kaynakların harekete geçmesinde, başlangıçta kârsız olan veya ilk yatırım maliyetinin 

yüksek olduğu alanlarda öncülük etmekte, bu yollarla yeni yatırımın önünü açmaktadır. Devletin, yüksek sermaye, 

teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren sanayi alanlarına bizzat kendisinin girmesi, daha sonraki üretim, yan sanayi 

kolları, hizmet vb. safhalarda KOBİ’lere yatırım imkânı sunması görevleri arasındadır. MEM’de devlet, haksız rekabeti 

önleyen ve küçük yatırımcının güçlü sermayeler tarafından yutulmasını engelleyen bir hakem rolünü de üstlenmektedir. 

Özellikle yer altı kaynaklarının halkın ortak malı olduğu anlayışı ile devlet-millet ortaklığı ile KOBİ’lerin işletmesi 

gerektiği, Modelde, KOBİ’lerin böylece ekonominin can damarı olmasını sağlayacağı iddia edilmektedir (Eyercioğlu, 

2005: 97) 

Tüketimi bir kaynak olan gören MEM, sosyal devlet yardımları ve maaşlarla vatandaşın tüketim kabiliyetini 

artırmaktadır. Diğer yandan KOBİ’lere birçok destek vererek arz ve üretimi tetiklemeye çalışmaktadır. Günümüzde, 

ağır finansman yükü ile üretim yapan işletmelerde, bu finansman yükü maliyetleme ile tüketicilere yansıtılmak 

istenilmektedir. Ancak zaten yeterli alım gücü olmayan tüketicilerin bu maliyetler ile daha da yük altına girmesine 

sebep olunmaktadır. Bahsi geçen bu durum KOBİ’lerin zorluklarla ürettiği mallarını satma sıkıntısını doğurmaktadır. 

Hem üreticiler hem de tüketiciler ağır finansman yükü ile zorlanmaktadır (Pala, 2005: 57) MEM bu yönüyle KOBİ’lerin 

satış ve pazarlama yönünden de güçlenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.  

Bulunduğumuz asrın asıl probleminin üretim değil pazar bulma problemi olduğunu savunan MEM, günümüzde üretim 

fazlalığı olup talep azlığından dolayı tüketimin olmadığını savunmaktadır. Günlük tüketim azalması, üretimin zamanla 

durmasına yol açacağını, bunun için piyasada bulunan para miktarının artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Sarı, 

2005: 201) MEMnde üretim ve tüketim bir dengenin oluşturulması esası ile ilk önce talep desteklenir, sonra talep 

miktarını karşılayacak arz sağlanır. Arz için gereken üretim ve hizmeti sunacak KOBİ’ler ekonominin bu dengesini 

sağlayacak ve devam ettirecek en önemli kurumlar olarak konumlandırılır.  

 MEM’nde diğer bir amaç, yerli üretimin korunması ve yerli üretime katkıda bulunarak, sadece sahip olunmayan 

kaynakların ithalatına izin verilmesi ve ülke kaynaklarının dışarı aktarılmasının engellenmesi olarak atfedilir. Modelde 

ihracat yapacak KOBİ’ler desteklenerek, döviz piyasalarını ülke ekonomilerini kontrol etmekte kullanılan bir araç 

olmaktan çıkartıp ülkenin sahip olduğu kaynaklara ve üretim gücüne bağlı hale getirmeyi hedeflemektedir. (Sarı, 2005: 

205) Spekülatif para ve sermaye hareketlerine karşı tedbir alınması gerektiğini savunmaktadır. Model, sermaye 

hareketleri üzerinde daraltıcı etkileri ve üretimde risk maliyeti unsuru olması sebebi ile dalgalı kur politikalarına son 

verilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca Türk Lirası’nın değerinin Merkez Bankası eli ile korunması gerektiğini, 

dolarizasyonun önüne geçilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. (Arslanoğlu, 2005: 245) 

Vergilerin, dolaylı ve dolaysız olmalarına, hangi kesimlerden alındıklarına göre üretim ve tüketim faaliyetleri, gelir 

dağılımı ve ticaret hacmi üzerinde olumlu olumsuz pek çok etkileri vardır. MEM’nde devlet gelirleri sadece vergilerden 

oluşmamaktadır. Bir maliye politikası aracı olarak vergiler, belli bir seviyenin üzerindeki gelirlerden alınması ile refah 

seviyesini arttırmaya çalışan, ödeme gücünü ve adaleti gözetmeye çalışan bir tarzda ele alınmaktadır. MEM, bu 

şekildeki vergilendirmenin tüketimi, üretimi teşvik ve gelirin adil dağılımını temin edeceğini, başka bir ifade ile 

ekonomiyi sürekli ve dengeli bir şekilde büyüteceğini savunmaktadır (Ak, 2005: 50). KOBİ’ler bu vergilendirme ve 

mali politikalardan en üst düzeyde yararlanan kuruluşlar olmaktadır.  

Türkiye’de KOBİ’ler ve MEM  

Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere hemen her düzeydeki firmanın, finansman sorunu yaşadığı yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu gerçek kendini çeşitli şekillerde göstermektedir.  

Türkiye’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankaların verdikleri kredilerin 

içerisinde ticari ve kurumsal firmaların oranı %44, KOBİ kredilerinin payı %27’dir. Aralık 2014 döneminde ticari ve 

kurumsal krediler 551 milyar TL, KOBİ kredileri 333 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. (BDDK, 2014a: 10). Ancak, 

ortalama olarak KOBİ’lerin toplam kredilerden aldığı pay %40’ın üzerinde bulunan Avrupa Birliği ülkelerinden 

oldukça geride olduğu tespit edilmiştir. (Yazıcı, 2010: 81) MEM’e göre ise bu oran çok daha yüksek olmalıdır. Devletin 

emisyon hacmini genişletmek suretiyle proje karşılığında üretimi teşvik etmesi ve Sosyal Devlet projeleri ile tüketici 

kesimi desteklemesi, KOBİ’lere proje mukabili uzun vadeli faizsiz kredi verilmesi modelin en büyük özelliklerindendir. 

Alınan kredinin geri ödenmesinde, para yerine, üretilen malın da talep edilebilmesi ise modelin diğer önemli bir 
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özelliğidir. Devlet-millet ortaklığı ile kurulacak olan KOBİ’ler ekonominin lokomotifi olarak görülmektedir. KOBİ’ler 

kredilerden aslan payını almaları ve sürekli büyüme eğiliminde belli sermaye gruplarının elinde toplanmadan bütün 

halkın iştiraki ile gerçekleşmeleri öngörülmektedir. (Baş, 2005: 235)  

Aslına bakılırsa Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lere "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı" tarafından istihdamdan eğitime, danışmanlıktan fuar katılımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede 

hibe ve kredi şeklinde destekler sağlanmaktadır. KOSGEB desteklerinden, 1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat 

sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler 

çerçevesinde iş birliği yapılan meslek kuruluşları ve sektörel dış ticaret şirketleri yararlanabilmektedir. Sermayesinin % 

25’inden fazlası büyük şirketlere ait olan 150’den fazla işçi çalıştıran büyük işletmelerle %50’den fazla hissesi İl Özel 

İdaresi ve belediyelere ait olan işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanamamaktadır (Civan, 2012: 6).  

Bu süreçte bölgesel Kalkınma Ajansları önemli bir yerel aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet gücünün 

artırılmasında bölgelerin kendi çıkarlarını korumak ve yükseltmek için Türkiye'de 2006 yılında Kalkınma Ajansları 

kurulmuştur. (Deviren ve Yıldız, 2014) Organik olarak Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı bir şekilde faaliyet gösteren 

Kalkınma Ajansları, girişimcileri ve KOBİ’leri destekleme fonksiyonu kapsamında doğrudan finansman desteği, faiz 

desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üç mali destek aracına sahiptir. Ancak sınırlı sayıdaki bu araçlardan sadece 

doğrudan finansman desteğinin uygulanabildiği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinin ise mevzuat altyapısının 

oluşturulmuş olmasına rağmen teknik altyapının oluşturulmamış olması gibi nedenlerle uygulanamadığı görülmektedir. 

(Cumhurbaşkanlığı DDK Raporu, 2014) 

Türkiye’de devlet tarafından uygulanan gerek KOSGEB, gerek Kalkınma Ajansları gerekse de teşvik ve vergi 

politikaları (vergi muafiyeti, vergi indirimi, sosyal sigorta primlerinde indirim vs.) KOBİ’lere yeterli desteği vermekte 

tam anlamıyla başarılı olamamıştır. KOBİ’lerin finansman sorunu yıllar geçtikçe etkisini artırmakta, KOBİ’ler finansal 

açıdan zora girmekte ve iflas yaşadığı durumlarda varlıklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum 

BDDK’nın raporlarında takibe düşen krediler (Takibe Dönüşüm Oranı-TDO) ile tasfiye olacak alacakların (TOA) her 

geçen gün artması ile ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo-2: Bankacılık sektöründe KOBİ’lere verilen kredilerin TDO gelişimi (BDDK, 2015: 14) 

Bankacılık Sektörü Kredilerinin Gelişimi 

KOBİ Kredileri 2013 2014 2015 

Miktar 29,6 Milyar TL 36 Milyar TL 48 Milyar TL 

Kredilerdeki Payı % 25,9 30,6 33,3 

TOA Payı % 29,5 41,9 - 

TDO % 3,1 3,2 4,0 

 

Tasfiye olacak alacaklar (TOA)’daki krediler 2009 yılında krizin de etkisi ile %55,5’lik artış miktarı gösterirken, 

2013’te %26 gibi yine yüksek bir oranda artış göstermiştir. 2014 yılı itibarı ile TDO %3,2 iken, 2006 yılından itibaren 

aktiften silinen 15,3 Milyar TL tutarındaki alacakların dâhil edilmesi durumunda takibe dönüşüm oranı %4,1’e 

yükselmektedir. (BDDK, 2014b: 18) Mali sıkıntı yaşayan KOBİ’ler ödeyemedikleri veya takibe düştükleri borçlarını 

yapılandırma yoluna gittikleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Kasım 2015 tarihinde yayınlamış 

olduğu Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçlarında kendini göstermektedir. Finansman ihtiyaçlarının borcun yeniden 

yapılandırılmasında kullanılmak üzere Mart 2014’te %28, Aralık 2014 itibarı ile %22 gibi yüksek oranlarda 

gerçekleşmesi KOBİ’ler için finansman sorunun derinleşerek devam ettiğini göstermektedir. (TCMB,2015) 

Tablo-3: İşletmelere verilen kredilerde talebi etkileyen faktörler anketi (TCMB, 2015) 

İşletmelere verilen kredilerde talebi etkileyen faktörler anketi 

FİNANSMAN İHTİYAÇLARI 

Borcun Yeniden Yapılandırılması 

Mar.14 
Talebi 

artırıcı biraz 

katkısı oldu 

28 

Haz.14 27 

Eyl.14 6 

Ara.14 22 

Gerek faiz oranlarının yüksekliği gerekse firmaların geri ödeme güçlükleri konusunda yaşanabilecek riskler verilen 

kredilerin düşük miktarlarda olmasına neden olmaktadır. Kısacası ülkemizde finansal sistemde geliştirilen kredi 

ürünlerinin firmaların finansman sorunlarını çözmedeki etkisi sınırlıdır.  Kredi politikalarının ülkelerin kalkınmasını 
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sağlayacak sektörlere yönlendirilmesi ve kredi miktarlarının firmaların finansman sorunlarını çözebilecek miktarlara 

ulaştırılması önem taşımaktadır (Coşkun, 2012: 446) 

Olayın diğer bir argümanı da bankacılık sistemidir. Dış kaynaklı mali fon temin etmek için KOBİ’lerin ilk başvurduğu 

adres özellikle yurt içi kredi kurumlarıdır. KOBİ’ler bankalardan finansman temin ederken birçok sorun ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Bankalar, mali olmayan firmalara kredi kullandırırken, standartlar belirlemektedirler. Standartlar 

belirlenirken, kredinin vadesi ve kredi kullandırılan firmanın ölçeğine göre farklı davranılmaktadırlar. Standartların 

bankaların çoğunluğu tarafından sıkılaştırıldığı dönemlerde, sıkılaşma küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından büyük 

işletmelere kıyasla daha yoğun yaşanmaktadır (Tunç, 2012: 11). Bu gerçek, kendini TCMB’nin Yatırım Anket lerinde 

de göstermektedir. Anket sonuçlarına göre işletmelere verilen kredilerde firmaların görünümleri kullandırılan kredi 

standartlarının sıkılaştırılmasında azımsanamayacak derecede negatif etki oluşturmaktadır.   

 

Tablo-4: Endüstri ya da Firmalara İlişkin Görünüm (TCMB, 2015) 

İşletmelere verilen kredileri etkileyen faktörler anketi 

Endüstri ya da Firmalara İlişkin Görünüm 

  % değişim 

Mar.14 

Kredi Standartlarının 

Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı 

Oldu 

22 

Haz.14 5 

Eyl.14 5 

Ara.14 17 

 

Sıfır risk amaçlayan bankalar uyguladıkları standartlarda en yüksek karlılığı gözetmektedirler. Küçük firmaların 

bilançolarının büyük ölçekli firmalarındakine oranla daha zayıf görülmesinden, küçük firmalara uygulanan kredi faiz 

oranları daha yüksek gerçekleşmektedir. (İşcan,2003: 27).  

Literatürde, kredi tayınlaması olarak ifade edilen diğer durumlarda ise bankaların, kredi talep edenlerin daha fazla faiz 

oranını kabul ederek borçlanmak istemelerine rağmen kredi veren kurumların kredi talebini reddetmesi ile 

karşılaşılmaktadır. 

 

Tablo-5: İşletmelere verilen kredileri etkileyen faktörler anketi (TCMB, 2015) 

  

Çok 

sıkılaştırıldı 

Biraz 

sıkılaştırıldı 

Temelde 

aynı kaldı 

Biraz 

gevşetildi 

Çok 

gevşetildi 

Genel Olarak 

Mar.14 0 7 93 0 0 

Haz.14 0 1 85 14 0 

Eyl.14 0 0 100 0 0 

Ara.14 0 17 83 0 0 

Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelere 

Verilen Krediler 

Mar.14 0 4 90 6 0 

Haz.14 0 5 80 14 0 

Eyl.14 0 0 100 0 0 

Ara.14 0 17 83 0 0 

Büyük İşletmelere 

Verilen Krediler 

Mar.14 0 0 99 1 0 

Haz.14 0 0 86 14 0 

Eyl.14 0 0 100 0 0 

Ara.14 0 15 85 0 0 

Kısa Vadeli Krediler 
Mar.14 0 3 96 1 0 

Haz.14 0 0 86 14 0 
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Eyl.14 0 0 100 0 0 

Ara.14 0 16 84 0 0 

Uzun Vadeli 

Krediler 

Mar.14 0 20 79 1 0 

Haz.14 0 1 85 14 0 

Eyl.14 0 1 99 0 0 

Ara.14 0 17 83 0 0 

 

TCMB’nin Güz Dönemi Yatırım Anket sonuçlarına göre KOBİ’lere verilen krediler 2014 yılı genelinde sıkıştırılmıştır. 

Aralık 2014 itibarı ile bu oran %17 düzeylerine çıkmıştır ki bu yüksek bir orandır. 2014 yılı genelinde KOBİ’lerin 

müzmin finansman problemini çözmek için gerek kısa vadeli gerekse de uzun vadeli borçlarda sıkılaştırmanın etkisiyle 

gerekli ortam oluşturulamamıştır. 

Tunç (2012), yaptığı çalışmada bankaların standartları belirlerken kredinin vadesinin yanında firma büyüklüklerine de 

dikkat ettiklerini ortaya koymaktadır. Özellikle standartların bankaların çoğunluğu tarafından sıkılaştırıldığı 

dönemlerde, sıkılaşmanın KOBİ’ler açısından büyük işletmelere göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu sonuç bilgi 

asimetrisinin küçük firmalar açısından büyük firmalara göre daha ciddi olduğu ve dolayısı ile ekonomide negatif 

nitelikli şoklar olduğunda KOBİ’lerin dış finansman priminin daha fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır. (Tunç,2012: 

11).  

Fidan (2011) yaptığı çalışmada kredi tayınlamasını mikro düzeyde incelemiş ve KOBİ’lerin kredi piyasasında bilgi 

asimetrisinden kaynaklanan ahlaki tehlikenin varlığını tespit etmiştir. Asimetrik bilgi olgusunun bulunduğunu ve bu 

durumun KOBİ’lerin piyasada cari olan faiz oranından daha yüksek bir faiz oranına katlanmalarına sebep olduğu 

araştırma sonuçlarına yansımıştır. Bankaların kredi tayınlamasına gittikleri ve dolayısıyla piyasada mevcut olan kredi 

talebinin tamamının karşılanmamasına neden oldukları ortaya koyulmuştur. (Fidan, 2011: 56) 

KOBİ’lerin karşı karşıya kaldıkları bu sorunlar MEM’de dikkate alınmaya çalışılmıştır. MEM, parasal-mali kaynakların 

çok az sayıda bulunan sermaye gruplarının elinde toplanmasını büyük bir sorun olarak addetmektedir. Piyasaların 

ihtiyaç duyduğu sermayenin Merkez Bankası üzerinden değil de bankalardan veya finans kuruluşlarından faizli para ile 

alınmasının maliyet oluşturacağı ifade edilmektedir. Model, Merkez Bankası’nın senyoraj hakkını kullanarak, faizsiz 

kredi vermesini savunmaktadır. Bankaların söz konusu finansman araçlarını temin ederken sıkılaştırma politikaları ile 

özellikle de KOBİ’lerin önünü tıkamamaları gerektiğini beyan etmektedir. MEM, KOBİ’lerin yapmış olduğu ticaret için 

vermiş oldukları kredilerden dolayı bankaların faiz geliri elde etmesinin çözüm olmadığını, devletin fonlama rolünü 

üstlenerek KOBİ’lere yardımcı olması gerektiğini savunmaktadır. Kredi tayınlaması uygulaması ile finansman 

açısından KOBİ’lerin dar ve zor zamanlar geçirmesine karşı, devletin faizsiz uzun vadeli krediler ile KOBİ’lerin 

desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Böylece spekülatif dalgalanmalardan ve şoklardan firmaların 

korunacağını, ekonomideki dengenin devamlılığının sağlanacağını ileri sürmektedir.   

Küçük firmaların riskli algılanmaları, onlardan daha fazla teminat istemesine de neden olmaktadır. Bankaların fon veya 

kredi tahsis edecekleri KOBİ’lerden yüksek teminat istemeleri en başta gelen sorunlardandır. Özellikle kısa vadeli 

finansman ihtiyaçlarının çözümü için banka ve ya finans kuruluşlarına müracaat eden KOBİ’ler, yüksek miktarlarda 

ipotek veya kefalet istemiyle karşılaşmaktadırlar. Güçlerinin çok üstünde olan teminatlar, bankaların sıfır riskle çalışma 

politikaları nedeniyle bazen kredinin birkaç katı kadar olabilmektedir. Biraz daha büyük işletmeler alınan mali destek 

ve kredilere teminat olarak işletme sermayelerini gösterirken, küçük ve orta ölçekli firmalarda ise bu durum işletme 

sahibinin üzerinden ilerlemektedir. Kişisel mal varlıklarını teminat olarak gösteren işletme sahipleri genellikle firma ile 

özdeşleşmişlerdir. Şahsi şirketlerinin finansal açıdan zora girdiği veya iflas yaşadığı durumlarda varlıklarını kaybetme 

riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum; genellikle yönetimin işletme sahibi tarafından yürütüldüğü 

KOBİ’lerde,  kredi yoluyla finansmanda çekimser davranmalarına neden olmaktadır. (Atay, 2012: 5).  

Ülkemizde işletmelerin teminat probleminin çözümü için Kredi Kefalet Sistemi geliştirilmiştir. KOBİ’lere kefalet 

desteği ile finans kurumlarından uygun faiz ve uzun vadeli kredi kullanmalarına imkân sağlayacak Kredi Garanti Fonu 

(KGF) 1991 yılında kurulmuştur. (Yazıcı, 2010: 83) Ancak uygulanan KGF sisteminin ve altyapısının piyasa 

dinamiklerine uygun ve etkinliği artırıcı şekilde tasarlanmamış olması, piyasa dinamiklerinden ve gerçeklerinden uzak 

kalması, katılan taraflarca benimsenmemiş olması, başarı ve devamlılığı sağlayamamaktadır. Yazıcı’nın (2010) yaptığı 

saha çalışmasında, bankacılar arasında Hazine Garantili KGF Kefaleti uygulamasının başarılı olacağına inanç ve tercih 

edilme oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu uygulamanın yalnızca sorunlu ve sorunlu olma potansiyeli 

taşıyan müşterilere yönelik olduğu, çünkü kredibilitesi ve yeterli teminatı olan KOBİ’lerin zaten KGF’ye gerek 

kalmadan kredilendirildiği tespit edilmiştir. Ek olarak, ilave risk primi nedeni ile zaten yüksek kredi maliyetine maruz 

kalmakta olan KOBİ’lerin bir de ilave teminat maliyetine ve ilave dokümanlar nedeniyle zaman kaybına katlanmak 
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istemedikleri araştırma neticesinde ortaya konmuştur. Bankaların yalnızca kredibilitesi bulunmayan KOBİ’leri KGF’ye 

yönlendirme eğilimi, KOBİ’ler nezdinde prestij kaybı düşüncesini de oluşturmaktadır. (Yazıcı,2010: 93-94)  

 

Tablo-6: Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler (TCMB, 2015) 

İşletmelere verilen kredileri etkileyen faktörler Anketi 

Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler 

  % değişim 

Mar.14 

Kredi Standartlarının 

Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı 

Oldu 

28 

Haz.14 1 

Eyl.14 5 

Ara.14 17 

 

KOBİ’lerin içerisinde bulunduğu bu ikilem istatistikî olarak da kendini göstermektedir. TCMB’nin Yatırım Anket 

sonuçlarına göre (Tablo-6); işletmelere verilen kredileri talep edilen teminatlar Mart 2014’te % 28, Aralık 2014’te %17 

oranında negatif yönlü etkilemiştir.  

KOBİ’lere kredi verme aşamasında çeşitli kolaylıklar sağlayan MEM, teminat veya kefalet problemlerine de çözüm 

sunmaya çalışmaktadır. Devlete bu hususta bir fonksiyon yükleyen Modelde, proje mukabili uzun vadeli kredi 

kullanımı sayesinde işletmelerin önündeki büyük bir problemi çözeceği savunulmaktadır. Bazı sektörlerde avans, bazı 

sektörlerde ürün alım garantisi ve bazı sektörlerde pazarlama garantisi vererek KOBİ’leri üretime teşvik etmektedir. 

Alınan kredilerin geri ödemesi, ürün veya uygun vadede nakit olarak yapılabilmektedir. 

Resmi Gazete’de yayınlanan kararname hükümlerine göre KOBİ’lere kullandırılacak fon kaynaklı yatırım kredilerinde 

vade azami 4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Ayrıca yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanabilmesi 

mümkün olmaktadır. (Civan, 2012: 5).  KOBİ’lerin banka kredileri ile ilgili vade, limit, faiz oranı sorunu yaşamaları 

onları yurtiçinde ve yurtdışında farklı finansman arayışlarına itmektedir. Bunların başında da yurt dışından kredi 

sağlanması gelmektedir. Aşağıdaki tabloda buna ilişkin veri sunulmaktadır:  

 

Tablo-7: Özel Sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun sektör ayrımında vade dağılımı 

(TCMB, 2015) 

Özel Sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun sektör ayrımında vade dağılımı 

Sektörler 
Finansal Olmayan Sektörler (ABD Doları) 

Toplam Tarım Sınai Hizmet 

1 - 12 AY  $   16.162.804.692   $ 170.240.249   $   6.519.562.066   $   9.473.002.377  

13 - 24 AY  $   12.956.786.686   $   27.504.222   $   6.136.640.209   $   6.792.642.254  

25 - 36 AY  $   11.648.719.901   $   26.064.760   $   5.853.112.620   $   5.769.542.520  

37 - 60 AY  $   17.711.529.262   $   69.575.763   $   6.994.425.099   $ 10.647.528.400  

61 - 120 AY  $   26.327.125.636   $   72.583.946   $   9.305.362.618   $ 16.949.179.072  

120 AYDAN 

FAZLA 
 $     6.210.722.638   $     2.412.534   $   2.029.348.594   $   4.178.961.510  

TOPLAM  $   91.017.688.815   $ 368.381.474   $ 36.838.451.207   $ 53.810.856.134  

 

TCMB yatırım anketindeki Tablo-7 incelendiğinde uzun vadeli kredilerin aslında gerektiği kadar uzun olmadığı 

anlaşılmaktadır. Alınan kredilerin %32’lik bir oranın 24 aydan daha az bir sürede geri ödenecek olması KOBİ’lerin dış 

kaynaklı kredilerde de ne kadar zor bir dönemeçte olduğunu ortaya koymaktadır. Tarım sektöründe alınan dış kaynaklı 

kredilerin neredeyse yarısı (%46,2) ilk yılda ödenmek zorundadır.  
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Genellikle kısa vadeli borç almak durumunda kalan KOBİ’lerin, yurt dışı krediler ile ilgili diğer bir sorunu ise değişken 

faiz oranı uygulamasıdır. Aşağıdaki tablolardan da anlaşılacağı gibi şirketlerin yarısından çoğu değişken faizli kredi 

kullanmak zorunda kalmıştır. Bu durum konjüktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde KOBİ’lerin daha da zor 

durumlara girmelerine sebep olmaktadır. Faizin sıfır olması gerektiğini savunan MEM, bu anlamda, yurt dışı kredi 

ihtiyacının kalmayacağını iddia etmektedir (Baş, 2005: 199)  

 

Tablo-8: Uzun vadeli yurtdışı kredi borcunun sektör ayrımında faiz türü dağılımı (TCMB, 2015) 

Özel Sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun toplam ABD Dolar 

karşılıklarının sektör ayrımında faiz türü 

Sektörler 

Sabit 

Faizli 

Kredi % 

Payı 

Değişken 

Faizli Kredi 

% Payı 

ABD Doları 

Karşılığı 

Toplam 

İçindeki % 

Payı 

Finansal Olmayan 49,1 50,9 91.017.688.815 46,5 

  Tarım 53,6 46,4 368.381.474 0,2 

  Sınai 47,4 52,6 36.838.451.207 18,8 

  Hizmet 50,2 49,8 53.810.856.134 27,5 

 

Tablo-9: Uzun vadeli Euro kredi borcunun sektör ayrımında faiz oranları ile faiz türü dağılımı (TCMB, 2015) 

Özel Sektörün yurtdışından Euro üzerinden sağladığı uzun vadeli kredi borcunun sektör ayrımında faiz türü dağılımı 

Sektörler 

Sabit 

Faizli 

Kredi % 

Payı 

Sabit Faiz 

Ortalaması 

Değişken 

Faizli 

Kredi % 

Payı 

Spread 

Ortalaması EURO 

ABD Doları 

Karşılığı 

Döviz Cinsinin 

Toplam 

İçindeki % Payı 

Finansal 

Olmayan 
49,6 4,9 50,4 2,1 32.953.465.351 36.014.842.283 39,6 

  Tarım 33,2 3,9 66,8 2,0 168.741.488 184.417.572 50,1 

  Sınai 41,6 4,7 58,4 2,0 14.778.709.076 16.151.651.149 43,8 

  Hizmet 56,4 5,2 43,6 2,3 18.006.014.788 19.678.773.562 36,6 

 

Özellikle yurtdışından daha uygun faiz oranlarının bulunduğu durumlarda da KOBİ’ler döviz kuru riski ile 

karşılaşmaktadırlar. Tablo-9’da görüldüğü gibi yurtdışı kaynaklı kredilerin ülkemizdeki faiz oranlarının % 14-15 

aralığında seyrettiği bir dönemde, sabit faizlilerde % 4,9, değişken faizli kredilerde %2,1 gibi düşük bir oranda olması 

KOBİ’ler için bir fırsat algısı oluşturmaktadır. (BDDK, 2014b: 16) Ancak oluşan kur riskinin KOBİ’leri daha yüksek 

maliyetlere ittiğini belirtmek gerekir. Örneğin 31Aralık 2014 yılı TCMB’nin gösterge niteliğindeki Euro satış kuru 

2,8323 TL iken, 31 Aralık 2015 tarihinde 3,1896 TL’dir. Hesaplandığında %12,6’lık bir değişim söz konusudur. Sözü 

geçen kredi eğer aynı yılın Ocak ayının sonunda alınsaydı bu oran %16,2’ye çıkmaktadır.
 

(TCMB, 2015) Yurtdışı 

kredilerin döviz kuru riski ile diğer yurtiçi kredilerden daha maliyetli bir duruma gelmeleri kaçınılmazdır. 

MEM, ithalat ve ihracata dayalı sabit bir kur politikası uygulanarak kur riskinden korunmayı amaçlamaktadır. Devletin 

faizsiz, uzun vadeli ve gerekli miktarda kredi imkânı sunması, işletme sahiplerinin yurtdışından kredi arayışlarına 

ihtiyaç bırakmaması açısından önemlidir. KOBİ’lerin bu durumda döviz kuru riskinden korunarak üretim ve 

hizmetlerine yoğunlaşacakları iddia edilmektedir (Baş, 2005: 269)  

Günümüzde, gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de faiz oranlarının yüksekliği, kredi limitlerinin kısıtlı olması, vadelerin 

kısa kalması sonucu KOBİ’ler finansman sorunlarını gerektiği gibi çözememektedirler. Geri ödeyememe riski söz 

konusu olduğundan özellikle KOBİ’lere tahsis edilen kredi arzının büyük işletmelerle kıyaslandığında daha düşük 

miktarlarda olduğu görülmektedir. Bu nedenle verilen düşük miktarlardaki kredilerin daha çok dönemsel borç 

kapamada kullanıldığı ve yalnızca dönemsel olarak finansman sorunlarını çözdüğü görülmektedir. (Coşkun, 2012: 446)  

                                                           
 Hesaplamalar tarafımızdan yapılmıştır. Döviz kurları TCMB internet sitesinden alınmıştır. 
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Ortaya çıkan finans sorunları KOBİ’lerin üretim faktörlerini de kısıtlamaktadır. TCMB’nin üretim faktörlerinin 

kısıtlanmasının sebeplerini araştırdığı başka bir anket sorusunda ise talep yetersizliği, mali sorunlar ve hammadde-

ekipman yetersizliği en önemli kalemler arasında yer almaktadır. (TCMB, 2015)  KOBİ’lerin üretim boyutlarının 

düşüklüğü pazarlık şanslarını da düşürmektedir. Hammaddeleri birçok büyük şirketten daha yüksek maliyetle temin 

edebilirler. Bu konuda da KOBİ’lerin yalnız bırakılamayacağını savunan MEM, hammadde ve ekipman konusunda 

destekler sunulacağını beyan etmektedir. KOBİ’lerin ithal edilen hammaddeyi uygun fiyatla alması için devletin öncü 

bir rol üstleneceğini, yerli hammaddeyi kullananlar için ise, devletin devlet-millet ortaklığı ile hammadde üretiminin 

önünü açacağını ve daha çok temin edilmesini sağlayacağı ifade edilmektedir. Ekipman ihtiyacının devlet tarafından 

temin edilerek ve ya KOBİ’nin temin etmesi için gerekli kredinin faizsiz, uygun vadeli verilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Talep yetersizliği problemini de uygulayacağı Sosyal Devlet Projeleri ile ortadan kaldırılacağı iddia 

edilmektedir (Baş, 2007: 303)  

Sonuç ve Öneriler 

Devamlı dinamik ve esnek bir döngü içerisinde olan KOBİ’ler ülke ekonomileri için birçok artıları olan en önemli 

kuruluşlardır. Küçük ve esnek yapıları sayesinde hızla değişen konjonktüre kolay adapte olabilmeleri sayesinde 

KOBİ’ler gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Yeni fikir ve teorilerin 

sınırlı görüldüğü günümüzde, yeni bir alternatif ekonomi teorisi olarak ortaya atılan Haydar Baş’ın Milli Ekonomi 

Modeli, her şeyden öte, KOBİ’lerin ekonomilerin en önemli lokomotifi olduğunu savunması açısından önemlidir. 

MEM’de, özellikle Türkiye için çeşitli mekanizmalar uygulamaya konularak idari, yasal ve mali düzenlemelerin 

yapılması ile KOBİ’lerin esas beklentilerini gerçekleştireceği iddia edilmektedir. Ülke ekonomilerinde ağırlıklı bir yere 

sahip olan KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik politikalar izlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

KOBİ’lerin ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetini teşkil eden unsurların minimize edilmesi ve uygun konumlarda temini 

için devlet desteği sağlanması, vergilendirmenin makul ölçüler içinde yapılması MEM’in sunduğu argümanlardandır. 

Bu çalışma, MEM ile ilgili olarak literatürde yapılan ilk çalışma niteliğinde olduğundan, detaylı bir analiz 

yapılamamıştır. MEM’in Türkiye’de uygulanabilirliği ve KOBİ’lere sağladığı iddia edilen yararlarının araştırılması için 

ileri düzey araştırmaların yapılması gerekliliği ortadadır. 

Kaynakça 

Ak, S. “MEM Ekonomik Sorunlara Orijinal Yaklaşımlar Sunuyor”, Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi 

Tebliğler, 2005, s.45-51, İcmal Yayıncılık, İstanbul 

Arslanoğlu, İ. “Ekonomisi durgunluk yaşayan bütün ülkeler için bir kurtuluş”, Uluslararası Milli Ekonomi Modeli 

Kongresi Tebliğler, 2005, s.235-257, İcmal Yayıncılık, İstanbul 

Atay, S. “KOBİ’lerin Türkiye’de Bankalarla Yaşadığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Finansal Araştırmalar ve 

Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, 2012, s. 1-7 

A.T.O., “BASEL II “KOBİ’lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi”, 2007, Ankara 

Baş, H. “Milli Ekonomi Modeli”, İcmal Yayıncılık, 2005, İstanbul  

Baş, H. “Sosyal Devlet Milli Devlet”, İcmal Yayıncılık, 2007, İstanbul  

BDDK, “Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2014”, BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire 

Başkanlığı, 2014a, Ankara 

BDDK, “Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Mart 2014”, BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, 

Sayı:2, 8 Mayıs 2014b, Ankara  

BDDK, “Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2015”, BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire 

Başkanlığı, 2015, Ankara 

Civan, M. “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Teşvik ve Finansmanı”, Discussion Paper, Turkish Economic Association, 

No: 89, 2012, s. 1-11 

Coşkun, A. “FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA 

KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA”,  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt: 9, Sayı: 19, 2012, s. 445-449      

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu, “Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının 

Değerlendirilmesi”, ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU, Sayı: 3, 30 Ocak 2014, Ankara   

Deviren, N. ve Yıldız, O. “Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA 

Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:35, 2014, s. 763-779 

Duran, S. “Kısa vadeli yabancı yatırımların KOBİ finansmanına etkileri: İMKB'de bir uygulama”, Gebze İleri Teknoloji 

Enstitüsü SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 2013, İstanbul  



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

305 
 
 

 

Eyercioğlu,Ö. “İnsanlığı buhrandan kurtaracak reçete”, Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi Tebliğler, 2005, 

s.95-99, İcmal Yayıncılık, İstanbul 

Fidan, M.M. “KOBİ KREDİ PİYASASINDA ASİMETRİK BİLGİ VE AHLAKİ TEHLİKE: LALELİ ÖRNEĞİ”, 

MALİYE FİNANS YAZILARI, Yıl: 25, Sayı: 90, Ocak 2011, s. 41-57 

Gümüşoğlu, Ş. “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Başarısında Kurumsal Kültür”, Türkiye Sanayinin Rekabet 

Gücü ve Stratejisi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt:1, 1995, s. 289 -310, Ankara 

İşcan, A. “Banka Kredilerindeki Daralmanın Ekonomik Etkileri ve Krizlerdeki Gelişimi”, TCMB Uzmanlık Yeterlilik 

Tezi, 2003, TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara 

Kocatepe, H. “DEVLET YARDIMLARININ FİRMALARIN REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ”, S. D. Ü. 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, Isparta  

Oktay, E. ve Güney, A. “TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN FİNANSMAN SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”,  

21.YÜZYILDA KOBİ’LER: SORUNLAR, FIRSATLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, DOĞU 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, 03-04 OCAK 2002, K.K.T.C., s. 1-21     

Özder, R. “Küresel Rekabet ve Değişim Sürecinde Yöresel Kobilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye Üzerine Bir 

Uygulama”, Buldan Sempozyumu, Bildiri Metinleri, 2006 

Pala, F. “Milli Ekonomi Modeline Mikro İktisat Açısından Bir Bakış”, Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi 

Tebliğler, 2005, s.53-58, İcmal Yayıncılık, İstanbul 

Sarı, H. “Milli Ekonomi Modeli, sadece ülkemiz için değil, dünyanında ekonomik olarak kurtuluşunu müjdeliyor”, 

Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi Tebliğler, 2005, s.195-206, İcmal Yayıncılık, İstanbul 

T.C.M.B., “2015 Yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi”, 24 Kasım 2015, TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör 

Verileri Müdürlüğü, Ankara, www.tcmb.gov.tr  

Tunç, B. “KREDİ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ ANALİZİ”, 

Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Aralık 2012, TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara 

T.Ü.İ.K.“KOBİ İstatistikleri”, 25 Şubat 2016,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1033  

Yazıcı, M. “Kobi Finansmanına Alternatif Destek: Hazine Garantili Kredi Garanti Fonu Kefaleti”, Maliye Finans 

Yazıları, Yıl: 24, Sayı: 88, Temmuz 2010, s. 79-96 

Yüksel, A. “Basel-II’nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri”, BDDK Araştırma Raporları, Sayı: 4, Ağustos 2005, 

s.1-44, Ankara  

Zengin, “Küreselleşme sürecinde KOBİ'lerin durumu ve KOBİ destekleri: Türkiye üzerine bir uygulama”, Kadir Has 

Üniversitesi SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 2010, İstanbul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1033


 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

306 
 
 

 

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ PERFORMANSININ GENEL BORSA 

ENDEKSLERİ PERFORMANSI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 
Zahide ÇAKIR 

Hitit Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Ens.  

İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi 

zahide_ankara06@hotmail.com 

 

Yrd.Doç.Dr. Eşref Savaş BAŞCI 

Hitit Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi 

esavasbasci@hitit.edu.tr  
 

Özet  

Bu çalışma Borsa İstanbul’da listelenen BIST 30, BIST 50, BIST100 ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksinin portföy 

performansı yöntemleri ile performanslarını karşılaştırmaktadır. Performans değerlendirme yöntemi olarak Sharpe 

Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı, M
2
 Oranı,T

2 
Oranı ve Jensen Alfası kullanılmaktadır. Çalışmada, 2008-2015 

yılları aylık veri seti kullanılmış olup, Piyasa endeksi olarak da BIST Tüm Endeksi esas alınmıştır. Kurumsal yönetim 

anlayışının hızla geliştiği piyasalarda Kurumsal Yönetim Endeksi performansının borsa endeksleri ile olan ilişkisi 

incelenirken, performans yöntemleri ile hangisi açısından farklılığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Jensen 

Alfası ve T
2
 oranı açısından Kurumsal Yönetim Endeksi diğer endekslerden daha fazla performans sergilediği 

göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim Endeksi, Borsa Endeksi, Performans Ölçümü 

 

A COMPARISON PERFORMANCE OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX WITH CAPITAL 

MARKET INDICES 

Abstract 

This study is comparison performance of capital market indices which is listed in Borsa İstanbul like as BIST 30, BIST 

50, BIST100 and BIST Corporate Governance Index. Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio, M
2
 Ratio, T

2
 Ratio 

and Jensen’s Alpha are used in this study as a performance measurement. Monthly data are used in this paper between 

2008 and 2015. And BIST ALL INDEX was used as a
 
market index. There are analyzed relationships between 

corporate governance index and capital market indices. Jensen’s Alpha and T
2
 ratio shows that corporate governance 

index has more performance than other capital market indices.    

KeyWords : Corporate Governance Index, Capital Market Index, Performance Measurement 

 

Giriş 

Menkul kıymet borsalarının gelişmesine bağlı olarak, yatırımcılar değişik yatırım araçlarına yönelmek istemektedirler. 

Özellikle alternatif endekslere yatırım da son zamanlarda yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Kurumsal yönetim 

endeksinin gelişmesine bağlı olarak 2007 yılından itibaren borsada takip edilmekte olan Kurumsal Yönetim Endeksi, 

diğer borsa endeksleri ile benzerlik gösterdiği gibi performans açısından da benzer olup olmadığı çalışmada 

incelenmekte olan temel konu olmaktadır.   

Endeks oluşturma yöntemlerinden Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum gösteren şirketlerin listelendiği bu endeksin 

performansının da diğer endeksler ile aynı olması beklenmektedir. Ancak kurumsal yönetim kavramının gelişmesine 

bağlı olarak, kurumsal yönetimi uygulayan işletmelerin sayısının artması bu endeksin değerini artırmaktadır. 

Dolayısıyla kurumsal yönetim uygulayıp uygulamadığına bakılmaksızın oluşturulan diğer borsa endekslerinden farklı 

olarak Kurumsal yönetim endeksinin daha iyi bir performans sergilemesi beklenmektedir.    
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Araştırma konusuyla ilgili kavramsal çerçeve  

Daha önce fon performansı ölçülmesinde yararlanılan yöntemlerin Kurumsal Yönetim Endeksine uygulanması ile 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ile BIST Kurumsal 

Yönetim Endeksinin daha önce hesaplanan endekslerle performans olarak aralarında ne yönde bağ olduğunu 

araştırmamızı sağlamaktadır.  

Daha önceden yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle yatırım fonları ve emeklilik fonları üzerine performans 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmalarda yatırım fonu ile ilgili olan makaleler; Erçekin(1997), Karatepe ve 

Karacabey(2000), Gürsoy ve Erzurumlu(2001), Kılıç(2002), Vuran(2002), Arslan(2005), Yıldız(2005), Teker, 

Karakurum ve Tav(2008), Kayalıdere ve Aktaş(2009), Günel ve Gökgöz(2012),  Gümüş ve Üngir (2015) şeklinde 

sıralanırken,  Emeklilik fonu ile ilgili olanlarda Uygurtürk ve Korkmaz(2007), Ege,Topaloğlu ve Coşkun(2011) 

şeklinde sıralanabilir. Kurumsal yönetim endekslerinin performansını ölçmeye yönelik sınırlı sayıda makale vardır. 

Bunlara örnek olarak; Saldanlı(2008), Karamustafa, Varıcı ve Er(2009)  gösterilebilir. Şehir endekslerine yönelik de 

kısıtlı sayıda çalışma vardır. Bunlardan Bayramoğlu ve Pekkaya(2010) tarafından yapılan çalışmada şehir endekslerinin 

finans alanında kullanımı üzerinde durularak;  BIST şehir endeksleri temel istatistiksel analiz ve korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiştir.  

Yöntem 

Çalışmanın kapsamı 2008-2015 yıllarını kapsamaktadır. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 30, BIST 50, 

BIST100 ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksinin performans karşılaştırması yapılmaktadır. Değerlendirmede veriler 

aylık olarak alınmaktadır. Çalışmada kullanılan bütün endeks verileri Finnet Teknik Analiz 4,0 programından, risksiz 

faiz oranına ilişkin bilgiler de Hazine Müsteşarlığının sitesinden alınmıştır. 

Endekslerin 2008-2015 yılları itibariyle performans değerlendirmesi yapılmıştır. Performans değerlendirme yöntemleri 

olarak Sharpe oranı, Sortino oranı, Treynor oranı,M
2
 Oranı,T

2
 oranı ve Jensen alfası kullanılarak hangi endeksin 

performansının yüksek olduğu sıralama yapılarak gösterilmiştir. 

Risksiz faiz oranı olarak aylık iç borçlanma faiz oranları kullanılmıştır. Piyasa endeksi olarak ta BIST Tüm Endeksi 

kabul edilmiştir ve getiri oranları endeksin bir önceki aya göre kapanış değerinde meydana gelen farkın önceki ay 

kapanış değerine bölünmesiyle bulunmuştur. 

Tablo 1. Analizde Kullanılan Endeksler 

KOD ENDEKS BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞERİ 

1 XU100 BIST 100 01.01. 1986 1 

2 XU050 BIST 50 28.12.1999 15.208,78 

3 XU030 BIST 30 27.12.1996 976 

4 XKURY BIST Kurumsal Yönetim 29.08.2007 48.082,17 

5 XUTUM BIST Tüm 27.12.1996 976 

 

Bulgular ve yorumlama  

Çalışmamızda ifade edilen BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST KURUMSAL YÖNETİM endekslerinin her bir için 

BIST TÜM endeksi karşılaştırma kriteri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca adı geçen endekslerin performans ölçüm 

kriterlerine göre analizleri yapılarak, endeksler ile kurumsal yönetim endeksi arasında performans açısından önemli bir 

farklılığın olup olmadığı analiz edilmiştir. Performans ölçüm teknikleri ayrıca ağ grafik türü ile de farklılıklar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Aşağıda her bir performans ölçüm tekniğine göre elde edilen sonuçlar ağ grafikleri ile 

gösterilmiştir. Ayrıca performans ölçümünde kullanılan formüller ve sonuçları bu çalışmanın ek kısmında yer 

almaktadır. 
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Yukarıda hesaplanan performans ölçüm tekniklerine göre Sharpe, Sortino, Treynor ve M
2
 ölçümlerinde tüm 

endekslerin yıllar itibariyle hemen hemen aynı performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak sistematik riski esas 

alan performans ölçütlerinden olan Jensen ve T
2
 oranları ise analize konu endeksler açısından farklı performansları 

ortaya koymaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler  

Borsa İstanbul’da listelenen BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST KURUMSAL YONETİM endekslerinin 2009 ile 

2015 yılları arasında aylık bazda endeks değerlerinin BIST TUM endeksi ile performans karşılaştırması yapılmıştır. 

Performans ölçüm tekniklerinden Sharpe Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı, M
2
 Oranı,T

2
 Oranı ve Jensen Alfası 

kullanılmıştır. Piyasa endeksi olarak da BIST Tüm Endeksinin kullanıldığı analizler sonucunda her bir endeksin 

performans oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Kurumsal Yönetim Endeksi Sharpe Oranı, Sortino 

Oranı, Treynor Oranı, M
2
 Oranı açısından benzer performans gösterirken; Jensen ve T

2
 oranları açısından da oldukça 

farklı performans göstermiştir. Özellikle sistematik riski dikkate alan bu oranlar ile Kurumsal Yönetim Endeksi diğer 

endekslerden pozitif yönde fazla performans göstermiştir.  
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EK 1 : Analizde Kullanılan Formüller 

 

Performans Ölçütü 

 

 

Formül 

 

Açıklama 

T
o
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k

i 
es

as
 a
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n

 p
er

fo
rm

an
s 

ö
lç

ü
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Sharpe 

Oranı 

 

 

 

=Belirli bir zaman aralığında portföyün Sharpe 

endeksini, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün 

getirilerinin standart sapmasını, göstermektedir. 

 

M
2
 Oranı 

  

 

=Performans ölçütünü, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında pazarın 

getirilerinin standart sapmasını, 
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= Belirli bir zaman aralığında portföyün 

getirilerinin standart sapmasını, göstermektedir. 

 

Sortino 

Oranı 

 

 

 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Kısmi standart sapmayı, ifade etmektedir. 
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ö
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ü
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Treynor 

Oranı 

 

 

 

T= Treynor oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında portöyün betasını, 

ifade etmektedir. 

 

T
2
 Oranı 

 

 

 

=Treynor oranını, 

=Portföyün piyasaya göre düzeltilmiş getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında pazarın ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında portöyün betasını, 

= Belirli bir zaman aralığında pazarın betasını, 

ifade etmektedir. 

 

Jensen 

Oranı 

 

 

 

= Jensen alfasını, 

= Belirli bir zaman aralığında portföyün ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında risksiz faiz oranını, 

= Belirli bir zaman aralığında pazarın ortalama 

getirisini, 

= Belirli bir zaman aralığında portöyün betasını, 

ifade etmektedir. 
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EK 2 : Yapılan Hesaplamalar Sonucunda Endekslerin Değerleri 

SHARPE  100 50 30 KYE 

2009 -0,60726 -0,60257 -0,6072 -0,71128 

2010 -0,92375 -0,89726 -0,8788 -0,88477 

2011 -1,57047 -1,58445 -1,495 -1,40811 

2012 -0,74597 -0,71387 -0,63387 -0,82629 

2013 -0,9911 -1,07435 -1,10121 -0,84326 

2014 -1,21058 -1,17023 -1,08469 -1,38607 

2015 -2,64552 -2,61727 -2,52767 -2,71897 

 

SORTİNO 100 50 30 KYE 

2009 -1,96983 -1,98983 -2,04312 -2,03592 

2010 -11,0037 -11,13 -11,3572 -10,0227 

2011 -13,898 -14,0272 -14,109 -12,9773 

2012 -3,54048 -3,47314 -3,27367 -3,97729 

2013 -5,1129 -5,46475 -5,74123 -4,42368 

2014 -10,0541 -10,0607 -9,80437 -10,938 

2015 -9,99955 -10,0773 -10,1072 -9,83349 

   

TREYNOR 100 50 30 KYE 

2009 -0,05349 -0,05312 -0,05363 -0,06662 

2010 -0,06234 -0,05855 -0,05511 -0,05666 

2011 -0,10848 -0,10986 -0,10391 -0,09946 

2012 -0,04545 -0,04355 -0,03885 -0,05205 

2013 -0,07043 -0,07641 -0,0785 -0,06059 

2014 -0,07016 -0,06791 -0,063 -0,08186 

2015 -0,1069 -0,10618 -0,10295 -0,11217 

 

JENSEN 100 50 30 KYE 

2009 0,003967 0,004423 0,003946 -0,00819 

2010 0,000639 0,004905 0,009454 0,006512 

2011 -0,00063 -0,002 0,004167 0,008536 

2012 0,003665 0,005768 0,011383 -0,00315 

2013 -0,00095 -0,00693 -0,00922 0,009101 

2014 0,005413 0,008088 0,014183 -0,0066 

2015 0,002922 0,003724 0,007395 -0,00241 
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M2 100 50 30 KYE 

2009 0,081103 0,081388 0,081107 0,074786 

2010 0,064661 0,065251 0,065662 0,065529 

2011 0,118188 0,118442 0,11682 0,115245 

2012 0,0581 0,059254 0,06213 0,055212 

2013 0,069578 0,068794 0,068542 0,070969 

2014 0,070775 0,07163 0,07344 0,067061 

2015 0,129788 0,129444 0,12835 0,130685 

 

T2 100 50 30 KYE 

2009 0,003767 0,004129 0,003622 -0,00937 

2010 0,00062 0,004414 0,007848 0,006298 

2011 -0,00063 -0,00201 0,003936 0,008391 

2012 0,003522 0,005414 0,010113 -0,00308 

2013 -0,00093 -0,00692 -0,00901 0,008907 

2014 0,005069 0,007326 0,012231 -0,00663 

2015 0,002803 0,003521 0,006759 -0,00247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

314 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, petrol fiyatlariyla BİST 100 ve BİST Kimya, Petrol ve Plastik endeksleri arasındaki ilişkiyi ve 

etkileme seviyelerini incelemektir. Bu amaçla ilk olarak literatürdeki ilgili çalışmalar değerlendirilmiştir. Daha sonra 

ampirik analiz için BİST endekslerinin 01.01.2013 - 31.12.2015 aralığında haftalık kapanış fiyatları ve aynı döneme ait 

TL bazında ham petrol fiyatları analize dahil edilmiştir. Çalışmada zaman serilerinin ilişkilerini tespit etmeye yönelik 

Granger eşbütünleşme analizi, ARCH/GARCH metodu ve Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Analizin 

bulgularına göre serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri, ancak kısa dönemde aralarında nedenselliğin olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Son olarak literatürdeki önemli çalışmalar doğrultusunda elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Petrol fiyatları, BİST100, BİST Kimya, Petrol ve Plastik Endeksi, Eşbütünleşme, GARCH 

 

AN EMPIRICAL STUDY ON THE INTERACTION OF OIL PRICES AND BORSA ISTANBUL 

INDICES 

 

ABSTRACT 

The majority of the companies traded on the Istanbul Stock Exchange in Turkey is affected by changes in global oil 

prices. This paper investigates the interaction between the US crude oil prices (OIL) and one general and one sub-sector 

indices of the Borsa Istanbul that are BIST100 and BIST-Chemical Petroleum, Plastic (BIST-CHE). In doing this, we 

first summarize the literature review of such interaction. Then, we obtain weekly closing prices of oil and the indices for 

period 01.01.2013 - 31.12.2015. We employ Engle-Granger cointegration test as well as ARCH and GARCH tests to 

examine the interaction between the oil prices and the BIST indices. The empirical results indicate that there is a long-

run interconnection between the volatility of the oil prices and the BIST-CHE index, but not BIST100 index. 

Furthermore, the interaction is not observed in the short run. Finally, the results are evaluated based on the literature. 

Keywords: Oil Prices, BIST100, BIST-Chemical Petroleum, Plastic, (BIST-CHE), Cointegratiıon, GARCH 

 

Giriş 

Petrol, önemli bir enerji kaynağı ve imalat sürecinde temel hammaddedir. Bu yüzden dünyadaki her ülkenin 

ekonomileri doğrudan ya da dolaylı olarak petrole bağımlıdır. 1973 yılındaki OPEC’in uyguladığı ambargodan kaynaklı 

ilk petrol şokundan sonra 1979’da ikinci petrol şoku İran devriminden sonra gerçekleşmiştir. 1980’de İran-Irak savaşı 

ve 1990 Körfez savaşı ve 2008 küresel ekonomik krizinde petrol fiyatları aşırı yükselmiştir. 1973’deki ilk petrol 

krizinden itibaren petrol fiyatları değişimi ile makroekonomik sistem arasındaki ilişki birçok araştırmaya konu 

olmuştur. 

Aslında son kırk yıl içerisinde petrol fiyatlarında çok büyük yükselişlerin ve düşüşlerin olduğunu görmekteyiz (BP 

Statistical Review of World Energy, 2010). Mart 2007 ile Haziran 2008 arasında petrol fiyatlarının %76 arttığını ve 

ardından Temmuz 2008 ile Ekim 2008 arasında fiyatların %48 düştüğünü göz önüne aldığımızda petrol fiyatındaki 

değişimin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin araştırılması özel bir önem kazanmaktadır (Arouri ve 

Fouquau, 2009:795). 

mailto:deryaballi@hotmail.com
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Modern ekonomilerde petrol fiyatları sermaye piyasalarını etkileyen önemli değişkenlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Ekonomilerde genel düşünce, petrol fiyat değişkenliği karşısında sermaye piyasalarının bu duruma tepki 

vereceği şeklindedir. Finans literatüründe hisse senedi getirilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi sürekli devam 

eden bir araştırma alanıdır. Hisse senedi getirilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, yatırımcılar ve portföy 

yöneticileri açısından en önemli konuyu teşkil etmektedir. Bu değişkenlerden petrol fiyatlarının ve petrol fiyatlarındaki 

değişkenliğin incelendiği çalışmalarda önemli bulgulara rastlanmıştır. 

Literatür Taraması 

Yapılan  önemli  çalışmalardan  biri  olan  Hamilton (1983) petrol fiyatlarındaki değişimin Amerikan ekonomisinde 

resesyona yol  açtığı  sonucuna  varmıştır.  Daha  sonraları  çeşitli  gelişmiş  ve gelişmekte  olan  ülkeler  için  petrol  

fiyatları  ve  diğer  ekonomik değişkenler  arasındaki  ilişkiler  farklı  yöntemlerle  analiz  edilmiştir.  Son dönemde  yurt  

dışında  yapılan  çalışmalarda  petrol  fiyat  değişimlerinin sermaye  piyasalarına  olan  etkileri  ağırlıklı  olarak  yer  

almaktadır.  Bu çalışmalarda petrol fiyat değişimlerinin, petrol ihraç-ithal eden ülkelerin ya  da  gelişmiş-gelişmekte  

olan  ülkelerin  sermaye  piyasasına  ve sektörlerine olan etkisi araştırılmıştır. (Güler ve Nalın , 2013: 80).   

Huang ve diğerleri (1996), vadeli petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Vadeli petrol 

fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilerleme-gerileme ilişkisi test edilirken faiz oranı etkisi, mevsimsellik etkisi 

ve diğer etkiler kontrol altına alınarak vektör otoregresif modeli (VAR) kullanılmıştır. Çalışmada, diğer vadeli işlem 

sözleşmelerinde olduğu gibi, vadeli petrol fiyatları hisse senedi getirileri ile ilişkilendirilmemiş ve vadeli petrol 

sözleşmelerinin hisse senedi portföyünü çeşitlendirmekte önemli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sadorsky (1999), yapmış olduğu çalışmada petrol fiyatlarındaki yükselmenin ABD hisse senetleri üzerinde önemli 

ölçüde negatif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin boyutunun 1980’lerin ortalarından itibaren artmış olabileceği, 

ekonomik faaliyetlerdeki değişikliklerin ise petrol fiyatları üzerindeki etkisinin çok düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Faff ve Brailsford (1999), Avustralya’da petrol fiyatları ve farklı sektörlerin hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışma sonucunda petrol fiyatları ile petrol, gaz ve çeşitlendirilmiş ürün sektörleri arasında anlamlı ve 

pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Petrol fiyatları ile kağıt ve ambalaj, ulaştırma ve bankacılık sektörleri arasındaki ilişki 

ise anlamlı ve negatif olarak bulunmuştur ve sektörlerin heterojen yapılarına bağlı olarak gözlenen etkilerin de farklı 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Miller ve Ratti (2009) ve Filis (2010), petrol fiyatları ve hisse senedi piyasasındaki 

getiriler arasındaki negatif ilişkiyi desteklemiştir.  

Ciner (2001), petrol fiyatları ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi doğrusal olmayan nedenselik testi uygulayarak 

araştırmıştır. Çalışmada petrol şoklarının hisse senedi getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Petrolün ekonomik 

çıktılara olan etkisi daha önceki pek çok çalışmada da belgelenmiştir. Bu çalışma sonucunda ayrıca petrol fiyatları ile 

hisse senedi piyasası arasındaki bağın 1990’lı yıllarda daha güçlü olduğu görülmüştür. 

Literatürde petrol fiyatları ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi, petrol ithal eden ve ihraç eden ülkeler açısından 

değerlendiren çalışmalar da yapılmıştır. Park ve Ratti (2008), petrol fiyat şoklarının istatistiksel olarak petrol ithal eden 

ABD ve 12 Avrupa ülkesinin hisse senedi getirileri üzerinde önemli ölçüde negatif etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Petrol fiyatlarının artışı petrol ihraç eden Norveç hisse senetleri üzerinde ise pozitif bir etkiye neden olmuştur. Apergis 

ve Miller (2009) ise hem petrol ithal eden hem de petrol ihraç eden ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının, petrol fiyat 

şoklarına pozitif veya negatif herhangi bir tepki vermedikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Filis ve diğerleri (2011) de, petrol fiyatları ve hisse senedi piyasaları arasındaki zamanla değişen ilişkiyi petrol ithal 

eden (ABD, Almanya, Hollanda) ve petrol ihraç eden (Kanada, Meksika, Brezilya) ülkeleri farklılaştırarak analiz 

etmiştir. Çalışmada 1988-2009 arasındaki verilere çoklu DCC-GARCH yaklaşımı uygulanmıştır. Petrol fiyatları ve 

hisse senedi fiyatlarının koşullu değişkenlerinin petrol ithal eden ve petrol ihraç eden ülkeler açısından farklılaşmadığı, 

zamanla değişen ilişkilerin ise petrol şoklarının kökenine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada talep yönlü şoklara 

verilen karşılık OPEC’in üretim kısıtlarından kaynaklanan arz yönlü şoklara verilen karşılıktan daha büyük çıkmıştır.  

Bharn and Nikolovann (2010), Rusya’da hisse senetleri piyasası ve petrol fiyatları arasındaki dinamik ilişkiyi iki 

değişkenki EGARCH modeli kullanarak test etmiştir. Çalışmada Rusya hisse senetleri piyasası ve petrol fiyatları 

arasında negatif ilişkiye neden olan üç temel faktör tanımlanmıştır.  Bu temel faktörler; 11 Eylül 2001 terör saldırısı, 

2003 Irak savaşı ve 2006 Irak iç savaşıdır.  

Aloui and Jammazi (2009), ham petrol şokları ve Japonya, İngiltere ve Fransa hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi 

test etmek için tek değişkenli sistem anahtarlama EGARCH modeli kullanmıştır. Çalışmada birisi düşük ortalama-

yüksek varyans sistemi, diğeri yüksek ortalama-düşük varyans sistemi ile ilgili olmak üzere iki seri davranış vakası 

tespit edilmiştir. Yaygın ekonomik durgunluk dönemlerinin ise düşük ortalama-yüksek varyans sistemleri ile aynı 

döneme rastladığı görülmüştür. Lee and Chiou (2011), WTI petrol fiyatları ve S&P500 getirileri arasındaki ilişkiyi test 
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etmek için tek değişkenli sistem anahtarlama GARCH modelini kullanmıştır. Çalışmada, petrol fiyatlarında önemli 

dalgalanmalar olduğu zaman ortaya çıkan beklenmedik asimetrik fiyat değişimlerinin, S&P 500 getirilerinde negatif 

etkiye yol açtığı görülmüştür.  

Cifarelli and Paladino (2010), çok değişkenli CCC-GARCH modeli uygulamıştır ve petrol fiyatlarındaki değişimin, 

hisse senedi fiyatları ve döviz kuru değişimleri ile negatif olarak ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Choi and 

Hammoudeh (2010), simetrik DCC-GARCH modelini uygulamıştır ve Brent petrol, WTI petrol ile bakır, gümüş ve 

altın arasında yükselen bir korelasyon olduğunu ve bunlar ile S&P500 indeksi arasında azalan bir korelasyon olduğunu 

bulmuştur. Chang ve diğerleri (2010) ise simetrik DCC-GARCH modelini uygulayarak ham petrol (WTI ve Brent 

piyasaları) ve FTSE100, NYSE, Dow Jones ve S&P500 hisse senedi endeksleri arasında koşullu bir korelasyon ve 

oynaklık olduğunu tespit etmiştir.  

Ratti ve Hasan (2013), petrol şoklarının Avustralya hisse senedi piyasasının getirileri ve dalgalanmalarına olan etkisini 

test etmiştir. Çalışmada, geniş kapsamlı piyasa indeksleri açısından, petrol fiyat getirilerindeki bir artışın hisse senedi 

getirilerini önemli ölçüde azalttığı, petrol fiyat getiri dalgalanmalarındaki bir artışın ise hisse senedi piyasasındaki 

dalgalanmaları önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel hisse senedi getirilerinin yerine farklı sektör 

getirileri dikkate alındığında, sektörlerin petrol fiyatı şoklarına farklı şekilde cevap verdiği görülmüştür. Çalışmada 

petrol getirileri ve finansal sektör getirileri arasındaki negatif ilişki ve petrol getirilerindeki dalgalanma ile finansal 

sektör getirilerindeki dalgalanma arasındaki pozitif ilişki, şirketler tarafından ihraç edilen tahvillere bağlanmıştır. Çünkü 

tahviller petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalmaktadır ve şirketler petrol fiyatlarıyla ilgili spekülatif pozisyon 

almaktadırlar. 

Veri ve Metodoloji 

Bu çalışmada ise İMKB 100 ve İMKB Kimya, Petrol, Plastik Endeksleri bağımlı değişken; Tl bazında ham petrol 

fiyatları ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Bu amaçla BİST endekslerinin 01.01.2013 - 31.12.2015 aralığında 

haftalık kapanış fiyatları ve Amerika Birleşik Devletleri ham petrol fiyatları elde edilmiş ve her biri 156 gözlemden 

oluşan veri seti oluşturulmuştur. Çalışmada ilk olarak zaman serilerinin doğal logaritması alınarak analize dahil 

edilmiştir. Serilerin birim kök sınaması için öncelikle literatürde 

sıkça kullanılan Genişletilmiş Dickey–Fuller (Augmented Dickey-Fuller :ADF, 1979), Philipps-Perron (PP, 1888) ve 

Kwiatkowski–PhillipsSchmidt – Shin (KPSS, 1992) birim kök testleri uygulanmıştır. ADF (1979) ve PP (1988) birim 

kök testlerine göre boş hipotez ve alternatif hipotez ve ilgili denklemler aşağıdaki gibidir: 

H0: Seriler durağan değildir (Birim kök vardır) 

H1: Seriler durağandır (Birim kök yoktur) şeklindedir. KPSS testini ADF ve PP testinden ayıran başlıca özellik ise boş 

ve alternatif hipotezlerin ters oluşudur. 

Zaman serilerinin uzun dönemli ilişkilerin incelenmesi konusunda Engle ve Granger (1987)’ in çalışmaları önemlilik 

arz etmektedir. Onlara göre, bir çok zaman serisi trend içermekte ve bu durum sahte regresyon problemlerine neden 

olmaktadır. Bu durum test istatistiklerinin sanal ve geçersiz olmasına neden olmaktadır (Charemza ve Deadman, 1997). 

Literatürde bu duruma birçok çözüm getirilmesine karşılık, yapılan önerilerin başında değişkenlerin farkının alınarak 

trendin ortadan kaldırılması gelmektedir. Ancak söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi uzun dönemli bilgi kayıplarının 

oluşmasına neden olmakta ve uzun 

dönemli dinamik analizlerin yapılmasını engellemektedir. 

Engle ve Granger (1987)’ın literatüre kazandırdığı koentegrasyon (eş-bütünleşme) analizi, zaman serilerinin uzun 

dönemli ilişkisi trend olması durumunda bile incelenebileceğini ortaya koymuştur (Utkulu, 1994). Engle ve Granger 

(1987)’a göre, zaman serileri durağan olmasa dahi bunların doğrusal kombinasyonları durağan ise, bu değişkenler 

arasında eş-bütünleşme ilişkisi vardır. Buna göre analize dahil edilecek değişkenlerin ayrı birim kök testlerine bakılır. 

Birim kök testleri sonucunda değişkenler durağan değilse ve birinci düzeyde durağan ise regresyon denklemi OLS 

(EKK-En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilir ve hata terimlerine birim kök testi yapılır. Hata terimine uygulanan 

birim kök testi sonucunda hata terimi düzeyde durağan ise değişkenler eş-bütünleşiktir denir. Değişkenlerin eş-

bütünleşik olması demek, değişkenler arasında uzun dönemli birlikte ortak bir ilişkinin olduğu anlamına gelir (Gujarati, 

1999). 

Bilindiği gibi finansal serilerinin hemen hepsi volatilite modellemesine dayanır. Volatilite kavramı, en basit hali ile 

standart sapmadır ve finansal serilerde zamana bağlı olarak değişir. Bu değişimin ölçümü bir anlamda “risk”in de 

ölçümü demektir. Dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Geleneksel ekonometrik modellerde 

volatilitenin bir ölçüsü olan varyansın, zamana bağlı olarak değişmediği yani zamandan bağımsız olduğu 

varsayılmaktadır. Ancak finansal zaman serilerinin varyansları genellikle zamana bağlı bir şekilde değişkenlik 

(heteroskedasticity) göstermektedir. Bu nedenle, sabit varyans (homoskedasticity) varsayımı üzerine kurulan geleneksel 

zaman serisi modelleri, yeterli olmamaya başlamış ve Engle (1982) finansal varlıkların dinamik özelliğinin daha iyi 
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anlaşılması ve zaman içinde değişen varyansın tahmin edilebilmesi için otoregresif koşullu değişen varyans 

(autoregresif conditional heteroskedasticity-ARCH) modelini geliştirmiştir.  

Daha sonra Bollerslev (1986) ARCH modelinin otoregresif hareketli ortalama modeline dönüştürülmüş hali olan ve 

geçmiş dönem hata karelerinin ağırlıklandırılmasına dayanan GARCH (General ARCH) modelini geliştirmiştir. 

GARCH modelinde koşullu varyans üç değişik varyansın ortalaması olarak düşünülmektedir: Birincisi sabit varyans 

olup uzun dönem ortalamaya karşılık gelmektedir; ikincisi bir dönem önceki koşullu varyanstır; üçüncüsü ise bir dönem 

önceki koşullu varyans hesaplandığında ortaya çıkan hata terimidir. Bu üç varyansa verilen ağırlıklar, varyansın yeni 

bilgiyle birlikte ne kadar hızlı değiştiğini ve ne kadar hızlı uzun dönem ortalamasına geri döndüğünü belirlemektedir 

(Güloğlu ve Akman 2007: 43-51). 

4. Analiz ve Bulgular 

4.1. Birim Kök Test Sonuçları 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi ADF, PP ve KPSS birim kök testlerine göre tüm değişkenler açısından kendi düzeylerinde 

(I(0)), zaman serilerinin durağan olmadığı ortaya çıkmaktadır (Testlerin sonuçları EK1’de yer almaktadır). 

Değişkenlerin birinci farklarının alınarak ADF, PP ve KPSS testlerinin tekrarlandığı test sonuçlarına göre birim kökün 

varlığı I(1) düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Birim kök test sonuçları göstermiştir ki hem BİST endeksleri hem de petrol 

fiyatları zaman içinde durağan olmayan seriler oluşturmuşlardır. Tüm değişkenlerde birinci farklar alındığında 

durağanlaşması demek endeksleri ve petrolü yatırım aracı olarak gördüğümüzde getirilerin durağan bir şekilde seyrettiği 

sonucuna varılabilir. Ayrıca birim kökün varlığının I(1) düzeyinde ortaya çıkması bundan sonraki aşamada seriler 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı için eşbütünleşme analizinin uygulanabilirliğini göstermektedir. 

Tablo 1 – Birim Kök Test Sonuçları 

  ADF PP KPSS 

Düzey = I(0) (Levels) 

BİST100 -2.556947 -2.60352c  0.837908a 

BİSTKMYA -0.693112 -0.41763 1.156009a 

CRUDEOIL -0.05794 -0.54866 0.822579a 

Düzey = I(1) (First Differences) 

BİST100 -12.0817a -12.1494a  0.056508 

BİSTKMYA -13.53147a -13.79176a 0.218507 

CRUDEOIL -10.56105a -10.72479a 0.256624 

Not: a %1, b %5, c %10 istatiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

4.2. Eşbütünleşme Sonuçları 

Engle ve Granger (1987)’a göre durağan olmayan serilerin farkları alınarak durağan hale gelen yeni seriler arasında 

eşbütünleşme analizi yapılabilmekte ve hata düzeltme mekanizması (Error Correction Mechanism-ECM) ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmada ham petrol fiyatları bağımsız değişken olarak kullanılırken, BİST 100 ve BİST Kimya, 

Petrol, Plastik Endeksleri ayrı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Değişkenlere ilişkin temel regresyon denklemleri 

aşağıdaki gibidir. Değişkenler doğal logaritma alınmış haliyle modele eklenmiştir. Parantez içindeki değerler, 

değişkenlere ait standart hataları göstermektedir. (Testlerin sonuçları EK2’de yer almaktadır). 

(1) BİST100 = 5.29  –  0.18*CRUDEOIL 

                  (0.06)   (0.03) 

(2) BİSTKMYA = 6.09  –  0.62*CRUDEOIL 

                                     (0.08)   (0.04) 

Denklemlerde petrol fiyatları ile endeksler arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin ortaya çıktığı görülmektedir. Eğim 

katsayılarına bakıldığında ham petrol fiyatlarındaki değişimin ortalama olarak Kimya, Petrol, Plastik Endeksini daha 

çok etkilediğini söyleyebiliriz. Tablo 2’de görüldüğü gibi bu iki modelin hata terimlerine ait birim kök testleri 

yapılmıştır (Testlerin sonuçları EK3’te yer almaktadır).. Buna göre RESID_BIST100 birinci modelin, 
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RESID_BISTKIMYA ise ikinci modelin hata terimlerini temsil etmektedir. Tablo 2’ye göre, BİST100 ve İMKB Kimya 

Petrol ve Plastik Endekslerinin hata terimlerine uygulanan birim kök testlerine göre hata terimlerinin durağan olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde, birim kökün varlığına ilişkin sıfır hipotezi 

reddedilememekte ve değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkinin varlığına rastlanmamaktadır. Bu da ham petrol 

fiyatlarıyla endeksler arasında uzun dönemli birlikte ortak bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir. 

Tablo 2 – Hata Terimleri Birim Kök Test Sonuçları 

  ADF PP KPSS 

Düzey = I(0) (Levels) 

RESID_BIST100  -2.49176 -2.648764c 0.639046b 

RESID_BISTKIMYA  -2.214059 -2.275457 0.525008b 

Düzey = I(1) (First Differences) 

RESID_BIST100  -12.0817a -12.1494a  0.056508 

RESID_BISTKIMYA  -12.21217a -12.21118a  0.053455 

Not: a %1, b %5, c %10 istatiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

4.3. ARCH & GARCH 

Otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH (1)) ve otoregresif hareketli ortalama (GARCH (1,1) ) modellerini 

oluşturmak için değişkenlerin birinci farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Aşağıdaki gösterilen modellerden 3 

numaralı olan BİST100 endeksi; 4 numaralı olan ise BİST Kimya, Petrol, Plastik Endeksini temsil eden ARCH (1) 

modelleridir (Testlerin sonuçları EK4’te yer almaktadır). 

(3)                                                                      

 

(4) 

ARCH modellerinin anlamlı olup olmadığına bakmak için R kare değerleriyle gözlem sayısı çarpılarak kritik değer 

bulunur. Bu değer üçüncü denklem için 12.02 iken dördüncü denklem için 9.65 olarak hesaplanmıştır. Bu sayılar Kikare 

eşik değeri olan 3.84’ten büyük olduğu için ARCH etkisinden söz edilebilir. Fakat eğim katsayılarına baktığımızda 

özellikle BİST100 için olan üçüncü modelde sıfıra yakın olması, geçmiş dönemlerdeki varyanslarda yaşanan şokların 

şimdiki fiyatlara etkisinin az olduğunu göstermektedir. BİST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi için ise ham petrol 

fiyatlarındaki geçmiş dönemde volatilitenin şok etkisi yaratacak şekilde değişimi şimdiki fiyatları etkilemektedir. 

(5)                                                                      

(6) 

 

Yukarıdaki denklemler sırasıyla BİST100 ve BİST Kimya, Petrol, Plastik Endeksleri için oluşturulan GARCH 

modelleridir. 5 ve 6. denklemlerde görüldüğü gibi eşitliğin sağ tarafındaki ilk terim sabit varyans olup uzun dönem 

ortalamaya karşılık gelmektedir; ikincisi bir dönem önceki koşullu varyanstır; üçüncüsü ise bir dönem önceki koşullu 

varyans hesaplandığında ortaya çıkan hata terimidir. Bu üç varyansa verilen ağırlıklara bakıldığında BİST100 modeli 

için de söylenebilir ki GARCH terimi olan bir dönem önceki koşullu varyans bugünkü varyansı anlamlı bir şekilde etkin 

rol oynamamaktadır (Testlerin sonuçları EK5’te yer almaktadır). Fakat BİST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi %1 

anlamlılık derecesinde bile anlamlı sonuç vermiştir. Zaten eğim katsayısına bakıldığında ham petrol fiyatlarında bir 

dönem önceki volatilite BİST100’e nazaran daha çok BİST Kimya, Petrol, Plastik Endeksinin bugünkü volatilitesinde 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

319 
 
 

 

etkili olmaktadır. Bu da BİST100’deki şirketlerin risklerinin Kimya, Petrol ve Plastik firmaları kadar petrol fiyatlarının 

riskinden etkilenmediği anlamına gelir. 

5. Sonuçlar 

Günümüzde enerji fiyatlardaki değişimin endeksler ve hisse getirileri üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik, 

literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. Yapılan çalışmaların ortak noktası, petrol ve doğalgaz gibi temel enerji 

belirleyicilerinin, bu değişkenlerden etkilenebilecek endeksler üzerindeki etkilerini araştırmaya yöneliktir. Bu noktadan 

hareketle, bu çalışmada da petrol fiyatları ile BİST 100 ve BİST Petrol, Kimya, Plastik Endeks fiyatları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, petrol fiyatlarındaki riskin değişiminin, endekslerdeki riski etkileyip 

etkilemediği şeklindedir. Elde edilen bulgulara göre öncelikle petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi fiyatları 

değişimleri ile negatif olarak ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalarda da 

görülmektedir. 

Eş bütünleşme sonuçlarına göre ise değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkinin varlığına rastlanmamaktadır. Bu da ham 

petrol fiyatlarıyla endeksler arasında uzun dönemli birlikte ortak bir ilişkinin olmadığı anlamına gelir. Literatürde bu 

konuda yapılmış bazı çalışmalarda (örneğin, İşcan, 2010; Kapusuzoğlu, 2011) benzer serilerin uzun dönemde birlikte 

hareket ettiklerini bulmuşlardır. Bu çalışmada buna rastlanmamasının sebebi olarak 3 yıllık veri seti kullanılması 

olabilir. Uzun vadeyi ifade etmesi için 10 veya 20 yıllık veri setinin kullanılması gerekir. O yüzden sonuçlar 

literatürdeki bulgulardan farklı çıkmıştır. 

Son olarak Lee and Chiou (2011) ve benzeri GARCH metodunun kullanıldığı çalışmalarda petrol fiyatlarında önemli 

dalgalanmalar olduğu zaman ortaya çıkan beklenmedik asimetrik fiyat değişimlerinin (şokların) hisse senedi 

getirilerinde dalgalanmaların artmasına yol açtığı görülmüştür. Bu çalışmada kullanılan GARCH modellerinde ise bu 

etki BİST100 için görülmemiş, fakat BİST Petrol, Kimya, Plastik Endeksi için %1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu 

açıdan da volatilite sonuçları literatürdeki sonuçlara paralel olarak görülmektedir. 
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ÖZET 

Markowitz ortalama-varyans modeli, minimum riskle maksimum getiriyi sağlayacak portföy çeşitlendirmesi temeline 

dayanmaktadır. Markowitz, riski portföyü oluşturan menkul kıymetlerin ortalama beklenen getirilerinden sapması 

olarak tanımlar. Markowitz ortalama-varyans modeline göre, portföy riski, portföyü oluşturan menkul kıymetlerin ayrı 

ayrı riskinden daha düşük olabilmektedir. Bu çalışmada, 1999-2001 ve 2008-2010 dönemi İMKB (BİST) Ulusal-100 

endeksinde bulunan aynı dönemlerde sürekli faaliyet gösteren 23 adet firma için aylık getirileri baz alınarak  ortalama-

varyans modeli analiz edilmiştir. Yapılan analizde, kriz dönemlerini kapsayan dönemler için, aylık düzeltilmiş kapanış 

fiyatları kullanılarak getirileri hesaplanmıştır. Araştırma iki açıdan ele alınmış, ilkinde riskin minimum olduğu bir 

portföy modeli kurulmuştur. İkincisinde ise maksimum getiri sağlayacak bir portföy modeli oluşturulmuştur. Ortalama-

varyans modelinin kriz dönemlerinde beklendiği gibi özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için maksimum 

çeşitlendirme yaptığı sonucuna ulaşılmış, ayrıca riski seven yatırımcı için çeşitlendirmede mümkün olabilecek en az 

sayıda firmaya atama yapmış ve model geçerli sayılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Portföy, Markowitz Ortalama-Varyans Modeli, BİST 100 

 

THE OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION IN THE CRISIS PERIOD: AN APPLICATION IN 

THE BIST 100 

ABSTRACT  

Markowitz mean-variance model is based on the basement of portfolio varieties which provides the maximum return 

with minimum risks. Markowitz, defines portfolio of risk as the deviation of expected return of stocks and bonds. For 

the Markowitz mean-variance model, the risk of portfolio can be lower than separately risks of stocks and bonds 

forming portfolio. In this study, for 23 companies which are operating in 1999-2001 and 2008-2010 periods BIST 

National-100 index, by focusing on the monthly return , the mean- variance model was tested. In the analyses, the return 

was calculated by using monthly corrected closing price for the crisis periods. The search was taken with two aspects. 

In the first aspect, there is a portfolio model which has minimum risk. In the second aspect, there is a portfolio model 

which provides maximum return. It concluded that as expected, the average-variance model makes maximum varieties 

for the investors who escape from risks especially in crisis periods. Moreover, for the investors who loves risks, it was 

appointed to the fewest companies who can be possible in the varieties and the model was accounted as valid.  

Key words: Financial crisis, The portfolio, Markowitz Mean-Variance Model, BIST 100 
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Giriş  

Portföy yönetimi, yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin seçimi ve menkul kıymetlerin ağırlığı konusunda belli 

yöntem ve teknikleri kapsayan, tasarrufların, mevcut menkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum getiri 

sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır (Korkmaz ve Pekkaya, 2012: 497). Portföy çeşitlendirmesinde iki farklı görüşten 

bahsedebiliriz. Birincisi; 1950’li yılların başlarına kadar geçerliliği devam eden Geleneksel Portföy Teorisi, diğeri ise 

1952 yılında Harry Markowitz tarafından gündeme getirilen Modern Portföy Teorisi’dir. Geleneksel teoride, portföyde 

bulunan mevcut menkul kıymet sayısı arttıkça riskin düşeceği ve getirinin maksimum olacağı düşüncesi hakimdir 

(Çelenli, Eğrioğlu ve Çorba, 2015: 26). Buna göre, geleneksel teoride, yatırımcıların gerçek davranışlarına yönelik bir 

tahmin yerine yatırımcı için belirli bir davranış standardının olması gerektiğini açıklar (Markowitz ve Fabozzi, 2011: 

45). Buna ek olarak, aşırı çeşitlendirmenin getirdiği yönetim zorluğu ve beklenen getiriyi sağlamayan varlıklarında 

portföye dahil edilmesi, geleneksel teoriden zamanla uzaklaşılmasını sağlamıştır (Akçayır, Doğan ve Demir, 2014: 

337).  

Modern portföy teorisinde ise Markowitz, portföy içerisindeki menkul kıymetlerin arasındaki korelasyon ve kovaryans 

değerlerini riski düşürmekte birer etken olduğunu göstermiş ve yatırımcıların risk algılarının farklı olmasından dolayı, 

her getiri oranı için, minimum risk düzeylerini veren bir sepet oluşturmuştur (Keskintürk, 2007: 79). Markowitz 

Ortalama-Varyans modelinde, her bir menkul kıymetin varyansını ve getirilerini tek tek hesaplamıştır.  Yatırımcılar, 

beklenen getiri düzeyinde minimum riskli olan menkul kıymeti seçerken, menkul kıymet riskli bir düzeyde ise 

getirisinin yüksek olmasını beklerler ve bu menkul kıymeti seçerler. Ortalama getirilerin varyansı veya standart sapması 

küçük olan menkul kıymet veya portföy tercih edilir (Toraman ve Yürük, 2014: 139). Markowitz’in ortalama varyans 

modeli risk açısından ele alındığında, Markowitz riski portföyü oluşturan menkul kıymetlerin ortalama beklenen 

getirilerinden sapması olarak tanımlar. Markowitz ortalama-varyans modeline göre, portföy riski, portföyü oluşturan 

menkul kıymetlerin ayrı ayrı riskinden daha düşük olabilmektedir. Bu açıdan ele alındığında belirli şartlarda sistematik 

olmayan riski sıfır yapılabilir (Cihangir, Karaçizmeli Güzeller ve Sabuncu, 2008: 127).  

Türkiye açısından analiz edildiğinde, Borsa İstanbul (BİST) eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 

1986 yılında ilk kez faaliyete geçtiğinde yatırımcılar için değişen yatırım enstrümanlarına bağlı olarak risk algısı da 

değişmiştir. Zamanla BİST’in derinliğinin ve genişliğinin artmasıyla yatırımcılar tasarrufları konusunda daha hassas 

davranmaya başlamış ve portföy yönetim alanındaki boşluk gittikçe hissedilmeye başlamıştır. Özellikle borsada aktif 

yatırımcı sayısının arttığı bir dönemde 2000 Kasım ve 2001 Şubat tarihlerinde ilk kez İMKB krizler ile ilgili yoğun bir 

sınav vermiştir. Borsa İstanbul ilk kez tarihinde bir gecede %26 değer kaybetmiştir. Bu da yabancı tasarrufların ülke 

dışına çıkmasına sebep olmuş ve borsada volatilite (oynaklık) yükselmiştir (Bektaş ve Tekin, 2013: 319). Aynı 

dönemlerde yatırımcılar getirisi yüksek portföyler yerine riski oldukça düşük portföyleri tercih etmişlerdir. Yine 2008 

de Amerika Birleşik Devletleri’nde konut sektöründe ortaya çıkan dar boğazın küresel çapta tüm dünyaya yayılması 

borsada da kendisini göstermiştir. Mortgage kredilerine bağlı menkul kıymetler ve kredi türev ürünlerinin risklerinin 

yanlış ölçülmesi, denetleme kurumlarının eksikliklerinin yanında, kredi alanlara, kredi kullanımına ilişkin yeterli 

bilginin verilmemesi sonucu oluşan asimetrik enformasyon, konut almanın karlı bir yatırım aracı olarak algılanmasına 

ve kredi ödemelerinde sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Aras, 2010: 6). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2001 ve 2008 yıllarında ortaya çıkan krizin yarattığı yüksek volatilite ortamında 

Markowitz’in ortalama-varyans modelini kullanarak bir optimizasyonun çalışabilirliğini test etmektir. Araştırmada, 

standart sapmanın çok yüksek olduğu ve belirsizlik bulunan dönemlerde yatırımları hangi yönde yapmamız gerektiği 

sorusuna cevap bulunmaya çalışılacaktır. Ayrıca, Markowitz ortalama-varyans modelinin kriz dönemlerine 

uygulanması ile ilgili hem yatırımcılar için hem akademik çalışmalar için literatürde kriz dönemlerinde akılcı yatırımlar 

ile ilgili katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Buna göre, kriz dönemlerinde, yatırımlarda tamamen riski düşük varlıklar 

yerine belirli miktarda riske katlanarak getiriyi de dengelemenin mümkün olduğu görülmüştür. 

Literatür Araştırması 

Ekonomik hayatın gelişmesiyle tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, zamanla farklı finansal varlıklara 

yatırım yapmış ve portföy yönetimi, son yıllarda oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle Harry Markowitz’in 1952 

yılında yayınlanan makalesinin ardından portföy yönetimi ile ilgili yeni bir bakış açısı getirilmiş, günümüze kadarda 

çok sayıda çalışmayla geliştirilmiş ve ileriye taşınmıştır. Bunlardan, Bekaert vd.(2005) Asya ve Meksika krizlerinin, 

Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki korelasyon ilişkisine etkisini araştırmış ve özellikle kriz 

dönemlerinde bu ülkler arasındaki korelasyon ilişkisinin çok yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Uyar ve Kangallı 

(2012) 2007-2010 yılları arasında İMKB 30 endeksinde bulunan 22 şirketin aylık ve günlük getiri ve verileri 

kullanılarak, Markowitz ortalama varyans modeli metodu perspektifinde etkin portföy oluşturmada işlem hacminin bir 

kısıt olarak alınmasının sonuçları araştırılmıştır. Çalışma sonucunda işlem hacmi düşük olan pay senetleri ile yüksek 

olanlar arasında farklılık bulunmuş ve işlem hacminin portföy seçimini etkileyebilecek bir kıstas olduğu sonucuna 

varılmıştır. Küçükkocaoğlu (2002), portföy çeşitlendirmesinin ve optimizasyonun İMKB’de uygulanabilirliğini test 
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ettiği çalışmasında, İMKB-30 endeksinde bulunan firmalarla bir portföy oluşturmuş, elde ettiği getiri oranlarını diğer 

endeks değerleriyle karşılaştırmış ve Markowitz ortalama-varyans modelinin İMKB yatırımları için en uygun 

optimizasyon modeli olduğu sonucuna varmıştır. Kale (2009), Markowitz portföy optimizasyon modelinin pratikliğini 

kanıtlamak amacıyla kuadratik sistemle bazı optimizasyon uygulamalarını, QOS-15 paket programı ile yapmıştır. 

Uygulamada Markowitz portföy optimizasyon modelinin etkin portföyler elde etmede oldukça kullanışlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Çetin (2007), kuadratik programlama ile Ocak-2005 ve Temmuz-2005 döneminde İMKB-30 

endeksinde bulunan firmalar ile yatırımcıların risk tutumlarına göre optimal portföy oluşturmuştur. Sonuç olarak ise, 

Markowitz modeline göre oluşturulan portföyler her yatırımcı tipi için en iyi optimizasyon şartını sağlayan portföy 

seçeneklerini ortaya koymuştur. Ulucan (2002), Ağustos 1999-Eylül 2003 dönemindeki İMKB ulusal-30 endeksinde 

işlem gören hisse senetlerinin aylık kapanış fiyatlarını kullanarak, endeksin risk ve getirilerine paralel bir portföy 

oluşturmuş ve bu portföyün etkin olup olmadığını araştırmıştır. Buna göre, Markowitz portföy çeşitlendirmesi ile, 

piyasadaki doğal portföylerden daha etkin kabul edilen portföyler oluşturulabileceği kanıtlanmıştır. Carter vd.(2002), 

çalışmalarında MS Office Excel çözücüsü kullanmanın belirli kısıtlar ile optimum çözümü bulmanın ve bunun daha 

açık bir anlatım için uygun yöntem olacağını ifade etmişlerdir. Yine aynı şeklide Bodie vd.(2011), Excel kullanarak 7 

varlıktan oluşan etkin bir portföy optimizasyon uygulaması yapmışlar ve sonuç olarak belirlenmiş risk oranına göre 

evrensel çapta en düşük riskli portföyü oluşturmayı başarmışlardır. Fernandez ve Gomez (2007), Markowitz ortalama 

varyans portföy optimizasyonunu çözümlemek için yapay sinir ağlarını kullanmıştır ve bu yöntemi diğerlerinden daha 

yararlı bulmuştur. Görüldüğü üzere Türkiye’de ve dünyada Markowitz ortalama-varyans modeli ile ilgili çok fazla 

çalışma yapılmış fakat kriz dönemleri karşılaştırılması baz alınarak yapılan spesifik çalışma sayısı göreli olarak azdır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de son 16 yılda yaşanan iki büyük ekonomik krizin, BİST 100’den oluşan portföy getirisi ve 

riskine etkisi analiz edilmiştir. 

Veri ve Metodoloji 

Araştırma kapsamında, 1999-2001 ve 2008-2010 dönemleri İMKB (BIST)-100 Endeksinde sürekli faaliyet gösteren 23 

firmanın aylık kapanış fiyatları MS Office Excel 2007 programı kullanılarak aylık getirileri hesaplanmıştır. 

Markowitz’in yaptığı çalışmaya göre bir portföyün etkin sınır üzerinde olabilmesi için, portföyü oluşturan firmaların 

geçmiş getirileri, standart sapmaları, aralarında ki korelasyon ilişkisi ve varyans-kovaryans matrisi gereklidir. Analize 

geçmeden önce bahsedilen parametrelerin istatistiki çözümü yapılmıştır. Bu dönemlerdeki her yıl için 23 firmanın aylık 

getiri, standart sapma, korelasyon ve varyans-kovaryans matrisi  şu formüllerle hesaplanmıştır; 

Aylık getiri : RAt =  ln (PAt/ PA,t-1 )  

Min   

sınır şartları 

i ri =μp =E(rp) = m 

i =1 

wi > 0 , i= 1,……,n 

wi ≤0.20 , i= 1…..n 

Veya amaç fonksiyonunu maksimize eden optimizasyon denklemi oluşturulduğunda; 

Max Ɵ = E(rp) – rf  / σp 

Sınır şartları 

i =1 

wi > 0 , i= 1,……,n 

wi ≤0.20 , i= 1…..n 

Burada; 

rf = Risksiz faiz oranıdır (sabit sayıdır). 

Portföyün beklenen getirisi = E(rp) =   i E(ri) 

∑∑  wi wj σij =Var (rp) 

 i j        
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Portföyün standart sapması = σp = √  i wi σij  

Korelasyon katsayısı +1 olduğu takdirde değişkenler arasında tam bir korelasyon vardır ve burada menkul kıymet 

getirilerinin aynı yönlü olması durumu söz konusu iken korelasyon katsayısı  -1 olduğu takdirde ise değişkenler 

arasında zıt yönlü tam korelasyon durumu söz konusudur (Abay, 2013: 181-182). Çalışmada oluşturulacak kısıtlar, 

portföyü oluşturan hisse senetlerinin toplam ağırlıklarının %100 e eşit olması ve bir hisse senedine atanabilecek toplam 

ağırlığın %20’yi geçmemesidir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır ilk aşamada getiriyi maksimize etmek için Theta 

değeri maksimum yapılmaya çalışılacak ve ikinci aşamada da riski minimum yapmak için standart sapma minimum 

yapılmaya çalışılacaktır. 

Bulgular ve Yorumlama 

Yapılan analiz için ilk adım hesaplanan ortalamalar ve standart sapmalar olmuştur. 

 
1999-2001 2008-2010 

 
Ortalama Std Sapma Ortalama Std Sapma 

ADANA 1.00% 25.61% -0.63% 12.64% 

AKBNK -0.92% 28.93% -0.04% 15.94% 

AKGRT 0.62% 29.34% -3.06% 24.38% 

ARCLK 1.43% 31.20% -0.12% 18.18% 

ASELS 3.32% 31.48% -3.24% 32.30% 

AYGAZ -1.08% 26.51% 1.27% 14.77% 

BAGFS 1.78% 23.43% 2.35% 14.75% 

ECILC -1.47% 32.96% -2.03% 22.79% 

EREGL 0.94% 28.03% -1.95% 17.33% 

FROTO -3.94% 60.92% 0.21% 13.11% 

GARAN -3.00% 41.94% -0.82% 19.29% 

ISCTR -0.03% 31.88% -0.81% 15.29% 

KCHOL 0.90% 33.39% 0.47% 16.07% 

KRDMA 1.17% 30.81% -1.01% 16.04% 

NETAS 6.04% 27.63% 2.41% 17.83% 

OTKAR -1.48% 38.37% 0.17% 13.99% 

PETKM -7.83% 69.30% -3.57% 29.73% 

SAHOL 1.36% 27.18% 0.31% 15.72% 

SISE 1.10% 25.81% 0.39% 13.69% 

THYAO -1.57% 33.92% -1.29% 26.74% 

TOASO 1.67% 37.82% 0.72% 18.72% 

TUPRAS -0.37% 29.20% 0.33% 11.65% 

YKBNK 0.55% 32.58% 0.46% 13.38% 

Tablo-1 : BİST-100 Endeksi Pay Senedi Verileri 

Tablo 1’de görüldüğü gibi kriz dönemlerinde ortalama getiriler oldukça düşük ve standart sapmalar oldukça yüksektir. 

Kriz dönemleri karşılaştırıldığında, Aselsan hariç, 2001 kriz dönemindeki volatilite 2008 krizinden daha yüksektir. 

Özellikle Tablo 1’e bakıldığında 2001 krizinde Petkim Petrokimya A.Ş. %69.30 standart sapmayla başı çekerken, Ford 

Oto San. %60.92 ile ikinci en yüksek standart sapmaya sahiptir. Örneğin, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 2001 kriz 

dönemindeki 36 aylık ortalama getirisine bakıldığında %1 olarak görülmekte iken 2008 kriz dönemindeki ortalaması -

%0,63 seviyesinde olduğu görülmektedir. Ak Sigorta A.Ş.’nin 2001 kriz dönemindeki 36 aylık ortalama getirisi %0,62 

düzeyinde iken 2008 kriz dönemindeki ortalama getirisine bakıldığı zaman -%3,02 seviyesinde olduğu görülmektedir.   
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  1999-2001 2008-2010 

  σmin-1 σmin Thetamax-1 Thetamax σmin-1 σmin Thetamax-1 Thetamax 

ADANA 0.00% 7.37% 0.00% 0.00% 25.09% 20.00% 0.00% 0.00% 

AKBNK 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.80% 12.95% 0.00% 0.00% 

AKGRT 3.21% 5.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ARCLK 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ASELS 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AYGAZ 6.65% 9.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 

BAGFS 7.58% 18.10% 0.00% 20.00% 28.37% 20.00% 59.00% 20.00% 

ECILC 1.50% 2.17% 0.00% 0.00% 3.01% 4.23% 0.00% 0.00% 

EREGL 36.17% 20.00% 0.00% 20.00% 1.13% 4.23% 0.00% 0.00% 

FROTO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

GARAN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ISCTR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

KCHOL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

KRDMA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72% 0.00% 0.00% 

NETAS 0.00% 0.00% 100.00% 20.00% 0.00% 0.00% 41.00% 20.00% 

OTKAR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

PETKM 4.88% 3.56% 0.00% 0.00% 6.41% 7.34% 0.00% 0.00% 

SAHOL 13.82% 10.64% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SISE 16.29% 16.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

THYAO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 1.62% 0.00% 0.00% 

TOASO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

TUPRAS 9.90% 7.04% 0.00% 0.00% 21.50% 20.00% 0.00% 20.00% 

YKBNK 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.91% 0.00% 20.00% 

Ortalama 0.35% 0.51% 6.04% 2.69% 0.25% -0.03% 2.37% 1.36% 

Varyans 0.0354 0.0373 0.0742 0.0463 0.0074 0.0077 0.0133 0.0103 

σ 18.82% 19.31% 27.25% 12.45% 8.58% 8.78% 11.53% 10.15% 

Theta 1.81% 2.57% 22.13% 12.45% -0.42% 2.84% 20.51% 13.34% 

Tablo-4 2001 ve 2008 Kriz Dönemlerinde Markowitz Ortalama- Varyans Model Çözümlemesi 

  

Markowitz Ortalama-Varyans optimizasyonu için 23 adet firma analize dahil edilmiş ve iki açıdan ele alınmıştır. 

Başlangıçta maksimum getiri prensibiyle hareket edilmiş ve analizde yalnızca varlıkların pozitif ağırlıklandırma 

yapılması için kısıt belirlenmiştir(wi ≥0). Bu şekilde yapılan analizde, Tablo-4 e göre model, 2001 krizi için yalnızca 

Netaş Telekom firmasına %100 lük bir atama yapmış ve theta değeri % 22.13 olarak hesaplanmıştır. Markowitz 

ortalama-varyans modelinin çalışılabilirliği, her varlık için maksimum %20 ağırlıklandırıldığında daha güvenilir kabul 

edilir. Bu nedenle, portföyde bulunan her firma için %0-%20 (0≤wi≤20 ) arasında bir ağırlıklandırma kısıtı 

oluşturulmuştur. 

 Yeniden belirlenen kısıtlarla tekrar yapılan optimizasyon sonucunda, theta değeri %12.45 olarak hesaplanmış ve Netaş 

Telekoma ait %100’lük katsayıyı her biri %20 olacak şekilde, Aselsan A.Ş., Bagfaş Holding, Ereğli Demir ve Çelik 

A.Ş., Netaş Telekom A.Ş.ve Sabancı Holding’e dağıtmıştır. Bu optimizasyon sonucunda model, riski çeşitlendirmiştir. 

Buna bağlı olarak varyans(risk) değeri düşmüş dolayısıyla theta(getiri) değeri de Thetamax-1 değerine %9.68 oranında 

düşmüştür. 

Belirlenen kısıtlar 2008-2010 kriz dönemleri için de uygulanmıştır. Varlıkların yalnızca pozitif ağırlıklandırma 

yapılması için belirlenen kısıtlar altında yapılan optimizasyon sonucuna göre(Thetamax-1), Theta değeri %20.51 olarak 

hesaplanmış ve model Tablo-4’e göre, %59 oranında Bagfaş Holding’e ve %41 oranında Netaş Telekom’a atama 

yapmıştır. Her varlık için yatırımları %20’nin altında tutmak için kısıtlar 0≤wi≤20 arasında yeniden düzenlenmiş ve 

2008-2010 kriz dönemine ait Thetamax sütununa bakıldığında, Theta %13.34, varyans %10.15 olarak hesaplanmıştır. 
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Başlangıçta ağırlıklı olarak Bagfaş Holding Ve Netaş Telekom’a atama yapan model, %20 üst sınır kısıtının 

eklenmesiyle, Aygaz A.Ş., Netaş Telekom, Tüpraş A.Ş. ve Yapı Kredi A.Ş.’nin her birine %20 ağırlıklandırarak riski 

çeşitlendirmiştir. 

Markowitz ortalama-varyans modelinin uygulanmasında ele alınan ikinci yöntem, portföy standart sapmasının 

minimize edildiği modeldir. Kriz dönemlerinde, yatırımcıların riskten kaçınan bir aktif yatırım stratejisi sergiledikleri 

düşünüldüğünde, portföy riskini minumum olarak hesaplayacak bir model, riskten kaçınan yatırımcılar için yararlı 

olacaktır. 1999-2001 kriz dönemi için oluşturulan modelde Tablo-4’ te bulunan σmin-1 sütununa göre, %3.21 oranında 

Aksigorta A.Ş., %6.65 oranında Aygaz A.Ş., %7.58 Bagfaş Holding, %1.50 Eczacıbaşı A.Ş., %36.17,  %4.88 Petkim 

Holding A.Ş., %13.82 Sabancı Holding, %16.29 Şişecam, %9.90 olarak 9 firmaya atama yapılmıştır. %20’nin üstünde 

bir firmaya atama yapıldığı için ikinci analizde 0≤wi≤20 kısıtı eklenerek yeniden optimizasyon yapılmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda, %7.37 Adana Çimento, %5.62 Aksigorta A.Ş., %9.28 Aygaz A.Ş., %18.10 Bagfaş Holding, %2.17 

Eczacıbaşı A.Ş., %20 Ereğli Demir Çelik, %3.56 Petkim A.Ş., %10.56 Sabancı Holding, %16.23 Şişecam A.Ş. ve 

%7.04 Tüpraş A.Ş. ye atama yapılmıştır. Revize edilerek yapılan analizde riski düşük varlıktan alınan ağırlık daha riskli 

varlıklara dağıtıldığı için portföyün riski %0.49 artmıştır. Dolayısıyla, Theta değeri de ilk duruma göre %0.76 oranında 

artış göstermiştir. 

2008-2010 kriz dönemi için oluşturulan modelde Tablo-4’ te bulunan σmin-1 sütununa göre, %25.09 Adana Çimento, 

%13.80 Akbank A.Ş., %28.37 Bagfaş Holding, %3.01 Eczacıbaşı Holding, %1.13 Ereğli Demir Çelik, %6.41 Petkim 

A.Ş., %21.50 Tüpraş A.Ş.’ye atama yapılmıştır. Yapılan analizde üç firmaya %20 oranının üstünde atama yapıldığı için 

yeniden kısıt belirlenmiş ve 0≤wi≤20 ksıtı ile yeniden analiz yapılmıştırç. Analiz sonucuna göre, 2008-2010 kriz 

döneminde, %20 oranında Adana Çimento, %1.95 oranında Akbank A.Ş., %20 Bagfaş Holding, %4.23 Eczacıbaşı A.Ş., 

%4.23 Ereğli Demir Çelik, %1.72 Kardemir Karabük, %7.34 Petkim A.Ş., %1.62 THY, %20 Tüpraş A.Ş., %7.91 Yapı 

Kredi A.Ş.’ye atama yapılmıştır. Oluşturulan kısıtlar doğrultusunda risk değerinde %0.20 oranında bir artış ve getiride 

%3.26 oranında bir artış gözlemlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 1999-2001 ve 2008-2010 dönemi İMKB(BİST) Ulusal-100 endeksinde bulunan aynı dönemlerde sürekli 

faaliyet gösteren 23 adet firma için aylık getirileri baz alınarak ortalama-varyans modelinin çalışabilirliği test edilmiştir. 

Yapılan analizde ortalama-varyans modelinin kriz dönemlerinde beklendiği gibi özellikle riskten kaçınan yatırımcılar 

için maksimum çeşitlendirme yaptığı sonucuna ulaşılmış ayrıca riski seven yatırımcı için çeşitlendirmede mümkün 

olabilecek en az sayıda firmaya atama yapmış ve model geçerli sayılmıştır. Bu noktada, literatürde bulunan diğer 

Markowitz modellerinin kriz dönemlerinde yoğun çalışılmamış olması araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Çalışma, olası bir kriz döneminde yatırımcılara ışık tutması açısından önemlidir. Bu araştırmaya ek olarak Borsa 

İstanbul’da farklı endeks ve sektörlerde bulunan farklı firmalarda analize dahil edilerek geliştirilebilir.  

Markowitz ortalama-varyans modeli, minimum riskle maksimum getiriyi sağlayacak portföy çeşitlendirmesi temeline 

dayanmaktadır. Genel olarak kriz dönemleri karşılaştırıldığında, Türkiye’de 1999-2001 kriz dönemi 2008-2010 kriz 

dönemine göre daha şiddetli olduğu sonucuna varılmıştır. Kriz dönemlerinde, aktif yatırım stratejisi uygulayan 

yatırımcılar için Markowitz ortalama-varyans modeli, yatırım tutarı, sektör, risk faktörüne göre farklı kısıtlar 

oluşturulabilecek bir modeldir. Fakat kriz dönemlerinin aşırı volatiliteden kaynaklanan yüksek risk ortamında, modelin 

maksimum risk maksimum getiridir ilkesiyle çalıştığı görülmüş ve bu nedenle oluşturulan modele yatırımlar için üst 

sınır eklenmiştir. Sonuç olarak Markowitz ortalama-varyans modeli ile, yatırımların 0≤wi≤0,20 ağırlık kısıtında, belirli 

bir risk ile etkin bir portföy oluşturulabileceği gözlemlenmiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada değer ve büyüme hisse senetlerinin getirileri arasındaki pozitif farkı ifade eden değer priminin, Borsa 

İstanbul (BİST)’da Temmuz 2006 – Haziran 2015 döneminde varlığı incelenmiştir. Değer ve büyüme hisse senetlerini 

belirlemek amacıyla Defter Değeri/Piyasa Değeri, Kazanç/Fiyat, Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verimi oranları ölçüt 

olarak kullanılmıştır. Analizler sonucunda, ölçüt olarak alınan dört orana göre değer priminin Borsa İstanbul’da 

süreklilik arz etmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değer primi, değer hisse senedi, büyüme hisse senedi,  

 

THE EXISTENCE OF VALUE PREMİUM IN THE BORSA ISTANBUL 

 

ABSTRACT 

This study investigates if value premium which is defined by the difference in returns of value and growth stocks, exists 

in the Istanbul Stock Exchange (ISE) for the period July 2006-June 2015. To determine value and growth stocks in the 

market, book to market, earnings to price, cash flow to price and dividend yields are used as proxy measures. Results 

show that there is no value premium in the ISE. 

Keywords: Value premium, value stocks, growth stocks 

 

1.Giriş  

Yatırımcılar beklenen getirilerini artırmak için çeşitli stratejiler tercih etmektedirler. Bu stratejiler arasında son yıllarda 

birçok yatırımcı tarafından tercih edilen değer ve büyüme yatırım stratejileri yer almaktadır. Yatırımcılar değer 

stratejilerini geliştirirken şirketlerin muhasebe verilerinden faydalanmaktadırlar. Bu bağlamda yatırımcılar firmaların 

bilançolarında yer alan Defter Değeri/Piyasa Değeri, Kazanç/Fiyat, Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verim oranlarını 

değer yatırım stratejisi olarak kullanmaktadırlar. Özellikle gelişmiş hisse senedi piyasalarında yapılan çalışmalar, 

yatırımcıların değer yatırım stratejilerini kullanarak daha yüksek bir getiri elde edebileceklerini ortaya koymaktadır. 

Buna göre, yatırımcı yüksek Defter Değeri/Piyasa Değer (DD/PD), Kazanç/Fiyat (K/F), Nakit Akımı/Fiyat (NA/F) ve 

Temettü Verimi (TV) oranına sahip hisse senetlerini alarak, düşük Defter Değeri/Piyasa Değeri, Kazanç/Fiyat, Nakit 

Akımı/Fiyat ve Temettü Verim oranına sahip hisse senetlerine göre daha yüksek getiri elde edebilmektedirler. Böyle bir 

durumda değer priminden söz etmek mümkündür. Bu doğrultuda değer primi, yüksek DD/PD, NA/F, K/F ve TV 

oranına sahip hisse senetlerinin (değer hisse senetleri), düşük DD/PD, NA/F, K/F ve TV oranına sahip hisse senetlerine 

(büyüme hisse senetleri) kıyasla daha iyi performans göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, Basu (1977) 

K/F; Lakonhishok, Shleifer ve Vishny (1994), DD/PD, K/F ve NA/F; Fama ve French (1998), DD/PD, NA/F, K/F ve 

Temettü Verimi; Blume (1980), hisse başına temettü oranlarını kullanarak değer ve büyüme hisse senetlerini 

tanımlamışlardır. Değer primi etkisi üzerine yapılan çalışmalarda özellikle gelişen hisse senedi piyasalarında böyle bir 

etkinin var olduğu sonucu elde edilmiştir (Basu, 1977; Bauman, Conover ve Miller, 1998; Cook ve Rozef, 1984; Fama 

ve French, 1998). Diğer taraftan gelişmekte olan piyasalarda ise bazı çalışmalarda değer primi etkisinin varlığına işaret 

eden sonuçlar elde edilmişken, bazı çalışmalarda ise değer primi etkisinin olmadığına yönelik sonuçlar da ortaya 

çıkmıştır (Ding, Chua ve Fetherston, 2005; Bajwa ve Dalal, 2012). Aynı şekilde gelişmekte olan piyasalar arasında 
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bulunan Türkiye hisse senedi piyasasında yapılan çalışmalarda değer primi varlığına yönelik çelişkili sonuçlar elde 

edilmiştir (Gonenc ve Karan, 2003; Uludağ, 2007). Sonuç olarak, değer priminin, yapılan çalışmaların sonuçlarına 

bakarak kesinlik arz etmediği değer hisse senetlerinin, büyüme hisse senetleri karşısında sergilediği üstün performansı 

tartışmakta olduğu anlaşılabilir. Sonuç olarak farklı araştırmacılar tarafından farklı ölçütler temel alınarak oluşturulan 

değer ve büyüme yatırım stratejileri sonucunda farklı sonuçların elde edilmesi bu konu üzerinde çalışmayı gerekli 

kılmaktadır. 

 Bu çalışmanın amacı; yüksek defter değeri/piyasa değeri (DD/PD), kazanç/fiyat oranı (K/F), nakit akışı/fiyat (NA/F) 

oranı ve temettü verim (TV) oranına sahip firmaların getirileri ile düşük defter değeri/piyasa değeri, kazanç/fiyat oranı,  

nakit akışı/fiyat oranı ve düşük temettü verim oranına sahip firmaların getirileri arasındaki farkı temsil eden değer 

priminin Borsa İstanbul (BİST)’da varlığının incelenmesidir. Bu oranlar temelinde oluşturulan portföylerin getirilerinin 

incelenmesi ve hisse senedi getirilerinde değer priminin varlığının tespit edilmesi, hisse senedi yatırım kararlarının 

verilmesinde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için yararlı olacaktır. 

2. Kuramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu kısmında, değer primine ilişkin hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılmış çalışmalar incelenecektir. 

Basu (1977), hisse senetleri performansları ile K/F oranı arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemiştir. Çalışmanın 

sonucunda, incelenen dönem süresince en yüksek K/F oranına sahip hisse senetlerinin oluşturduğu portföylerden, en 

düşük K/F oranına sahip hisse senetlerinin oluşturduğu portföylere doğru gidildikçe ortalama yıllık getiri oranı düştüğü 

görülmüştür. Cook ve Rozeff (1984), NYSE’ de kayıtlı ortalama 900 hisse senedi getirileri üzerinde yaptıkları 

çalışmada, firma büyüklüğü ve Fiyat/Kazanç oranının 1964-1981 yılları arasında hisse senedi getirilerinde etkili olup 

olmadığını araştırmışlardır. Yapılan analiz sonucunda, hisse senedi getirilerinde firma büyüklüğü ve F/K etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Keim (1985), hisse senedi getirileri ile temettü verim oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda, Ocak ayındaki temettü verim oranı ile hisse senedi getirileri arasında doğrusal olmayan bir 

ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Ocak ayında regresyonda tahmin edilen temettü verim oranı katsayısı, diğer 

aylara kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Jaffe, Keim ve Westerfield (1989), hisse senetleri getirileri ile K/F oranı 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda çalışma periyodu boyunca bütün aylarda anlamlı bir K/F 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Fama ve French (1992) NYSE, NASDAQ ve AMEX borsalarında işlem gören finansal 

olmayan firmalara ait hisse senetlerinin getirileri ile Pazar β’sı, firma büyüklüğü, DD/PD oranı, kaldıraç oranı ve K/F 

oranları arasında ilişkiyi incelemişlerdir. . Ortalama hisse senetleri getirileri ile DD/DP oranı, firma büyüklüğü ve 

kaldıraç oranı arasında güçlü bir ilişkiye dair kanıtlar elde edilmiştir. Barber ve Lyon (1997), çalışmada NYSE, 

NASDAQ ve AMEX’te işlem gören firmalara ait hisse senetleri getirileri ile firma büyüklüğü ve DD/PD oranı 

arasındaki ilişki incelenmiştir. DD/PD temelinde oluşturulan portföylerden yüksek DD/PD oranlı hisselerden oluşan 

portföylerin, düşük DD/PD oranlı hisselerin oluşturduğu portföyden daha iyi bir performans gösterdikleri tespit 

edilmiştir. 

Bauman, Conover ve Miller (1998), çalışmanın amacı; değer hisse senetlerinin, Amerika dışında uluslar arası 

piyasalarda büyüme hisse senetlerinden daha fazla getiri sağlayıp sağlamadığını ve hisse senedi getirilerinde firma 

büyüklüğünün etkisi olup olmadığını test etmekti. Sonuç olarak, 21 ülkenin hisse senedi piyasasında yapılan 10 yıllık 

çalışma periyodunda riske göre düzeltilmiş ve toplam getiri temelinde değer hisse senetlerinin, ülkelerin ve yılların 

çoğunda büyüme hisse senetlerine kıyasla üstün bir performans gösterdiği ifade edilmiştir. 

Arshanapalli, Coggin ve Doukas (1998), yaptıkları çalışmada, değer stratejisinin büyüme stratejisinden hem kısa hem 

de uzun dönemde daha üstün bir performans sergilediği ve genel olarak değer hisse senetlerinden oluşan portföylerin 

hem mutlak hem de riske göre düzeltilmiş getiri performansları, büyüme hisse senetlerinden oluşan portföylerden daha 

üstün olduğunu ifade etmişlerdir. Fama ve French (1998), 1975- 1995 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve 12 

büyük EAFE (Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu) ülkelerinde yaptıkları çalışmalarında değer priminin varlığını 

incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda değer hisse senetlerinin büyüme hisse senetlerine göre daha yüksek bir 

getiriye sahip oldukları gözlemlenmiştir. DD/PD oranına göre oluşturulan değer hisse senetlerinin, 13 ülkenin 12’sinde 

büyüme hisse senetlerine göre daha yüksek bir getiriye sahip oldukları gözlemlenmiştir. Değer ve büyüme hisse 

senetleri NA/F, K/F ve TV oranlarına göre sınıflandırıldığında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Drew ve 

Veeraraghavan (2001), Malezya piyasasında değer priminin mevcut olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışma dönemi 

içinde yapılan analizler sonucunda, Malezya piyasasında yüksek DD/PD oranlı hisse senetlerin, düşük DD/PD oranlı 

hisse senetlerinden daha yüksek bir getiri sağladığı tespit edilmiştir. Gonenc ve Karan (2003), 1993-1998 yılları 

arasında İMKB’de işlem gören hisse senetlerine ait verileri kullanarak yaptıkları çalışmada değer ve büyüme hisse 

senetlerinin getirilerini karşılaştırmışlardır. Yapılan analizler sonucunda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan 

çalışmaların aksine İMKB’de değer hisse senetlerinin, büyüme hisse senetlerine göre daha üstün getiriye sahip 

olmadıklarını tespit etmişlerdir. Yen, Sun ve Yan (2004), 1975 – 1997 yılları arasında Singapur piyasasında değer ve 

büyüme hisse senetlerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, Singapur piyasasında DD/PD, K/F ve NA/F oranları temelinde 

belirlenen değer hisse senetlerinin portföyler oluşturulduktan sonraki yıllarda özellikle ilk iki yılda büyüme hisse 

senetlerine göre daha yüksek bir getiri sağladıkları tespit edilmiştir. Ding, Chua ve Fetherston (2005) çalışmalarında, 
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değer priminin, Hong Kong, Japonya, Malezya ve Singapur piyasalarında pozitif, Tayland’da anlamlı olarak negatif, 

Endonezya ve Tayvan’da ise istatistiksel olarak anlamsız olduğunu ifade etmişlerdir 

Fama ve French (2007), CRSP, AMEX ve NASDAQ borsalarında işlem gören hisse senetleri üzerinde yapılan çalışma 

1927- 2006 dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın sonucunda, değer hisse senetlerinin büyüme hisse senetlerine göre 

daha iyi bir performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Uludağ (2007), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda değer 

primi varlığını incelemiştir. Değe ve büyüme portföylerini oluşturmak için DD/PD, K/F ve NA/F oranlarını ölçüt 

almıştır. Çalışma sonucunda İMKB’de değer priminin var olduğunu tespit etmiştir. 

Bajwa ve Dalal (2012) Hindistan hisse senetleri piyasasında değer priminin varlığını incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda DD/PD, K/F ve TV oranlarına göre Hindistan piyasasında değer priminin olmadığı sonucunu elde 

etmişlerdir. Huang, Yang ve Zhang (2013) çalışmalarında, Çin hisse senedi piyasasında değer priminin var olup 

olmadığını araştırmışlardır. Yapılan analizler sonucunda; Çin piyasasında değer priminin varlığına dair kanıtlar elde 

edilmiştir. Hahl, Vähämaa ve Äijö (2014), 1994 – 2006 yılları arasında Finlandiya borsasında ilk halka arz edilen değer 

ve büyüme hisse senetlerinin düşük fiyatlama seviyelerini ve performansları arasındaki farkları kısa ve uzun dönemde 

incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda, ilk halka arz edilen değer hisse senetlerinin, uzun dönemde büyüme hisse 

senetlerine göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bit getiriye sahip oldukları ve pazar endeksine göre neredeyse aynı 

performans gösterdikleri sonucu elde edilmiştir. Gonenc ve Koyuncu (t.y), Temmuz 1991- Haziran 1999 tarihleri 

arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ında (İMKB) işlem gören hisse senetleri verilerini kullanarak değer ve 

büyüme portföylerinin getirilerini karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, 1991-1999 örnek periyodu boyunca çok 

küçük değer priminin varlığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Ancak çalışma periyodu 1991-1995 ve 1995-1999 

olarak iki alt döneme ayrıldığında ikinci dönemde değer priminin olmadığını tespit etmişlerdir. 

Gelişmekte olan piyasalar arasında bulunan Türkiye hisse senedi piyasasında yapılan çalışmalarda değer primi varlığına 

yönelik çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, değer priminin, yapılan çalışmaların sonuçlarına bakarak 

kesinlik arz etmediği değer hisse senetlerinin, büyüme hisse senetleri karşısında sergilediği üstün performansı 

tartışılmakta olduğu anlaşılabilir. Dolayısıyla, farklı ölçütler temelinde değer ve büyüme hisse senetlerinin belirlenip 

Borsa İstanbul’da değer priminin varlığına yönelik yapılan bu çalışma hem değer primi konusunda yeni bir kanıt 

sunacak hem de temel olarak alınan ölçütler arasında hangi ölçütün değer ve büyüme hisse senetleri sınıflandırılmasında 

daha iyi bir ölçüt olduğu konusunda kanıtlar sunacaktır. 

3. Araştırma Yöntemi 

Değer priminin, gelişmekte olan bir ülke konumunda bulanan Türkiye hisse senedi piyasasında getiriler üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla araştırma için gerekli verilere sahip firmalar esas alınmıştır. Bu 

doğrultuda, BİST’te işlem gören firmalara ait hisse senetleri araştırma kitlesini oluşturmuştur. Araştırma örneklemi 

2005-2013 döneminde BİST’te işlem gören mali sektörde faaliyet göstermeyen firmaları kapsamaktadır. Mali 

kuruluşların çalışma kapsamı dışında tutulmalarının nedeni, varlık yapılarının diğer sektörlerden farklı olması ve 

yapılacak çalışmanın sonucunu diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırmaktır. Ayrıca çok sınıflı hisse senedine sahip 

firmalar, çeşitli nedenlerle BİST’ten kaydı silinen firmalar, mali yılı Ocak-Aralık olmayan firmalar, çalışmanın amacına 

yönelik yeterli veriye sahip olmayan firmalar, mali tablo verilerinin tanımlanmasında güçlükler nedeniyle farklı 

şirketlerin birleşimlerinden oluşan holdingler ve negatif K/F, DD/PD, NA/F oranlarına sahip firmalar çalışma kapsamı 

dışında tutulmuştur. Ancak, t yılında negatif K/F, DD/PD ve NA/F oranlarına sahip firmalar t+1 yılının Aralık ayında 

pozitif rakama ulaşmışsa örneklemeye dâhil edilmiştir. Bir firmanın çalışma kapsamına alınması için; t-1 yılının Aralık 

ayı sonundaki K/F, NA/F, DD/PD ve TV oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Ancak t yılında gerekli verilere sahip 

olmayan firmalar t+1 yılında gerekli verilere sahip ise örnekleme kapsamına dahil edilmiştir. Çalışma periyodu 

süresince belirtilen bu kriterlere göre her yıl çalışma kapsamına alınan firma sayıları farklı olmuştur. Tablo 1’de yıllar 

itibariyle DD/PD, K/F, NA/F ve TV ölçütlerine göre örneklemeye dâhil edilen firma sayıları gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Çalışma Kapsamına Dâhil Edilen Firma Sayıları 

Yıllar 
Defter Değeri/ 

Piyasa Değeri 
Kazanç/Fiyat Nakit Akımı/Fiyat 

Temettü 

Verimi 

2005 181 130 161 68 

2006 188 133 153 65 

2007 192 149 177 74 

2008 192 111 132 72 

2009 194 127 162 63 

2010 206 151 179 67 
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2011 226 161 181 76 

2012 259 190 212 77 

2013 270 181 201 89 

Ortalama 212 140 173.11 72.33 

 

Çalışmada DD/PD, K/F, NA/F ve TV oranlarına göre değer ve büyüme portföylerinin oluşturulmasında ve portföy 

getirilerinin hesaplanmasında Fama ve French (1998) çalışmalarında uyguladıkları portföy oluşturma yöntemine benzer 

bir yöntem takip edilmiştir. Bu kapsamda, Tablo 1’de gösterilen firmalardan değer ve büyüme portföylerini oluşturmak 

için örneklemeye dahil edilen firmaların mali tablolarında sunulan verilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu veriler; defter 

değeri/piyasa değeri, kazanç/fiyat, nakit akımı/fiyat ve temettü verim oranları olup Finnet Mali Analiz veri tabanından 

elde edilmiştir. Örnekleme kapsamında bulunan firmalara ait aylık hisse senedi getirileri ise, Borsa İstanbul resmi 

sitesinden elde edilmiştir (http://www.borsaistanbul.com/). Bir hisse senedinin aylık getirisi, söz konusu hisse senedinin 

bir ay boyunca elde tutulması sonucunda elde edilen getiriyi ifade etmektedir. Hisse senedi getirileri aşağıdaki formül 

yardımıyla elde edilmiştir (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/sirketler-

verileri/aylik-fiyat-ve-getiri-verileri). 

 

Ri: “i” ayına ait getiriyi 

Fi : “i” ayına ait en son kapanış fiyatını 

BDL: Ay içinde alınan bedelli hisse adedini 

BLZ: Ay içinde alınan bedelsiz hisse adedini 

RHF: Rüçhan hakkı kullanma fiyatını 

T: Ay içinde 1 TL nominal değerli bir hisse senedine ödenen net temettü tutarını 

Fi-1: “i” ayından bir önceki aya ait en son kapanış fiyatını ifade etmektedir. 

Ayrıca değer ve büyüme portföylerinin getirilerini pazar getirisi ve risksiz faiz oranı getirisi ile kıyaslamak için BİST 

100 endeksi ve Hazine İskontolu İhaleleri Yıllık Bileşik Faiz Oranları kullanılmıştır. BİST 100 endeksi Borsa İstanbul 

resmi sitesinden elde edilmiştir (http://www.borsaistanbul.com/). Hazine İskontolu İhaleleri Yıllık Bileşik Faiz Oranları 

ise Hazine Müsteşarlığı resmi sitesinde (www.hazine.gov.tr) yer alan Hazine Müsteşarlığı Veri Dağıtım Sisteminden 

elde edilmiştir (https://hmvds.hazine.gov.tr). Söz konusu faiz oranları aşağıdaki formül yardımıyla aylık risksiz faiz 

oranları elde edilmiştir.  

 

Ri(aylık) = (1+Ri(yıllık) )
1/12

 – 1 

 

Formülde yer alan Ri(yıl) yıllık bileşik faiz oranı ve Ri(ay) aylığa dönüştürülmüş faiz oranıdır. 

Çalışma dönemi süresince herhangi bir ay için faiz oranı mevcut değilse söz konusu aydan önce ve sonraki aylar için 

hesaplanan faiz oranlarının basit ortalaması alınarak o ay için risksiz faiz oranı elde edilmiştir. 

Değer ve büyüme portföylerinin oluşturulması için örneklemeye dahil edilen hisse senetleri, 2005’ten 2013’e kadar her 

yılın Aralık ayında DD/PD, K/F, NA/F ve TV oranları temelinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Daha sonra 

sıralanan bu hisse senetleri en üst gruptaki %30, en alt gruptaki %30 olmak üzere iki hisse senedi portföyüne dahil 

edilmiştir. En üst %30’luk dilimde yer alan hisse senetleri, değer hisse senetleri; en alt %30’luk dilimde yer alan hisse 

senetleri ise büyüme hisse senetleri olarak tanımlanmıştır. Bu işlemler her bir oran için ayrı ayrı yapılmıştır. Değer 

portföylerini ifade etmek için Y (yüksek), büyüme portföylerini ifade etmek için ise D (düşük) ifadeleri kullanılmıştır. 

Örneğin YK/F, yüksek K/F oranlı hisse senetlerinin oluşturduğu portföyü yani değer portföyünü; DK/F ise düşük K/F 

oranlı hisse senetlerinden oluşan portföyü yani büyüme portföyünü ifade etmektedir. Daha sonra her yılın sonunda 

oluşturulan değer ve büyüme portföylerinin getirileri eşit-ağırlıklı yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Bilanço dönemi 

Ocak- Aralık olan firmaların 12 aylık bilançoların açıklanması takip eden yılın ilk altı aylık dönemi süresince 

tamamlanmaktadır (Fama ve French, 1992: 429). Dolayısıyla oluşabilecek bir sapmayı önlemek amacıyla DD/DP, 

NA/F, K/F ve TV oranlarına göre her t-1 yılının mali yılı sonunda (31 Aralık) oluşturulan değer ve büyüme 

portföylerinin getirileri t yılının Temmuz ayından t+1 yılının Haziran ayına kadar gerçekleşen hisse senedi getirileri 

dikkate alınmıştır. Oluşturulan her bir portföyün (YDD/PD, DDD/PD, YK/F, DK/F, YNA/F, DNA/F, YTV, DTV) aylık 

http://www.borsaistanbul.com/
http://www.borsaistanbul.com/
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ortalama getirisi; söz konusu ay içinde portföyde yer alan hisse senetlerinin aylık getirileri toplanıp elde edilen değer, 

portföyde yer alan hisse senedi sayısına bölünerek elde edilmiştir. 

4. Araştırma Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgular ve 

söz konusu bulgulara ilişkin yorumlar sunulacaktır. Bu bağlamda öncelikle uygulamaya ilişkin özet istatistikler 

hakkında bilgiler verilecek daha sonra değer primine ilişkin bulgulara yer verilecektir. 

2005-2013 yılları arasında DD/PD, NA/F, K/F ve TV oranlarına göre oluşturulan değer ve büyüme portföylerine ilişkin 

ortalama getiri, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Pazar, Değer ve Büyüme Portföylerine İlişkin Özet İstatistikler 

 

Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

YDD/PD 108 0.020 0.079 -0.236 0.170 

DDD/PD 108 0.014 0.079 -0.267 0.292 

YK/F 108 0.017 0.074 -0.247 0.192 

DK/F 108 0.017 0.087 -0.256 0.387 

YNA/F 108 0.020 0.076 -0.245 0.194 

DNA/F 108 0.016 0.087 -0.278 0.367 

YTV 108 0.021 0.071 -0.280 0.206 

DTV 108 0.018 0.082 -0.205 0.447 

Pazar 108 0.011 0.080 -0.231 0.228 

Not. Y, yüksek (değer portföyü); D, düşük (büyüme portföyü) ifade etmektedir.  

 

Tablo 2’de analiz dönemi kapsamında oluşturulan değer ve büyüme porföylerine ilişkin özet istatistikler incelendiğinde, 

değer ve büyüme portföyleri arasında en yüksek ortalama getiriye (%2.1) sahip TV oranına göre oluşturulan değer 

portföyü iken en düşük ortalama getiriye (%1.4) sahip porföy ise DD/PD oranına göre oluşturulan büyüme portföyüdür. 

Değer portföyleri arasında en yüksek ortalama getiriye (%2.1) sahip portföy TV oranına göre oluşturulan değer 

portföyü iken en düşük ortalama getiriye (%1.7) sahip portföy ise K/F oranına oluşturulan değer portföyü olmuştur. 

Büyüme portföyleri arasında en yüksek ortalama getiriye sahip portföy %1.8 oranına sahip TV oranına göre oluşturulan 

portföy iken en düşük ortalama getiriye (%1.4) sahip portföy ise DD/PD oranına göre oluşturulan büyüme portföyü 

olmuştur. Değer ve büyüme portföyleri arasında 108 aylık analiz dönemi süresince maksimum getiriye sahip portföy 

TV oranına göre oluşturulan büyüme portföyü iken minimum getiriye sahip portföy ise TV oranına göre oluşturulan 

değer portföyü olduğu görülmektedir. Maksimum ve minimum getiriler arasındaki en büyük farkın ise TV oranına 

oluşturulan değer portföyünde meydana geldiği gözlemlenmektedir. 

Değer primine ilişkin daha önce yapılan çalışmalarda değer primi, değer hisse senetlerinden oluşan değer portföyü 

getirisi ile büyüme hisse senetlerinden oluşan büyüme portföyü getirisi arasındaki pozitif fark olarak tanımlanmaktadır ( 

Fama ve French, 1998; Yen vd., 2004; Bauman ve Miller, 1997; Bauman vd., 1998; Kim, 2012). Diğer yandan değer ve 

büyüme portföy getirileri arasındaki negatif fark ise büyüme primi olarak tanımlanmaktadır (Uludağ, 2007: 80). Defter 

değeri/piyasa değeri, nakit akımı/fiyat, kazanç/fiyat ve temettü verim oranları dikkate alınarak oluşturulmuş olan değer 

ve büyüme portföyleri eşit-ağırlıklı olarak hesaplanmış getirileri arasında önemli olarak bir farkın olup olmadığını 

belirlemek için t-testleri yapılmıştır. Bu bağlamda, değer ve büyüme portföylerinin standart sapmaları, t testi sonuçları 

ve p (olasılık) değerleri Tablo 3 ve Tablo 4’te yer almaktadır. Elde edilen sonuçların anlamlılığı, sosyal bilimler 

alanında geleneksel olarak kullanılan %5 anlamlılık seviyesine göre yorumlanmıştır. 
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Tablo 3. Defter Değeri/Piyasa Değeri ve Kazanç/Fiyat Oranlarına Göre Oluşturulan Değer ve Büyüme 

Portföylerinin Aylık Ortalama Getirileri 

 
YDD/PD DDD/PD Y-DD/DPD YK/F   DK/F Y-DK/F 

Ortalama 0.020 0.014 0.006 0.017 0.017 0.0001 

Std. Sapma 0.079 0.079 0.037 0.074 0.087 0.040 

t testi 2.660 1.840 1.750 2.430 2.050 0.020 

Olasılık değeri 0.009 0.069 0.083 0.017 0.043 0.986 

Not. Y, yüksek (değer portföyü); D, düşük (büyüme portföyü); Y-D, yüksek oranlı hisse senetlerinden oluşan 

portföylerin getirileri ile düşük oranlı hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirileri arasındaki farkı ifade etmektedir. 

 

Tablo 4. Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verimi Oranlarına Göre Oluşturulan Değer ve Büyüme Portföylerinin 

Aylık Ortalama Getirileri 

  
YNA/F DNA/F Y-DNA/F YTV DTV Y-DTV 

Ortalama 0.020 0.016 0.004 0.021 0.018 0.003 

Std. Sapma 0.076 0.087 0.040 0.071 0.082 0.046 

t testi 2.790 1.930 1.100 3.020 2.260 0.630 

Olasılık değeri 0.006 0.057 0.276 0.003 0.026 0.530 

Not. Y, yüksek (değer portföyü); D, düşük (büyüme portföyü); Y-D, yüksek oranlı hisse senetlerinden oluşan 

portföylerin getirileri ile düşük oranlı hisse senetlerinden oluşan portföylerin getirileri arasındaki farkı ifade etmektedir. 

 

Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde, Defter Değeri/Piyasa Değeri oranına göre oluşturulan değer portföyünün aylık 

ortalama getirisi pozitif ve anlamlı iken büyüme portföyünün aylık ortalama getirisi pozitif ancak anlamlı değildir. 

Değer ve büyüme portföylerinin getirileri arasındaki farkı ifade eden değer primi (Y-DDPD) ise pozitif ancak %5 

anlamlılık düzeyinde anlamlı değildir. Kazanç/Fiyat oranına göre oluşturulan değer ve büyüme portföylerinin aylık 

ortalama getirileri pozitif ve anlamlı iken değer primi (Y-DKF) pozitif ancak %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı 

değildir. Nakit Akımı/Fiyat oranına göre oluşturulan değer portföyünün aylık ortalama getirisi pozitif ve anlamlı; 

büyüme portföyün getirisi pozitif ancak anlamlı değil iken değer primi (Y-DNAF ise pozitif ancak %5 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı değildir. TV oranına göre oluşturulan değer ve büyüme portföylerinin aylık ortalama getirileri pozitif 

ve anlamlı iken değer primi (Y-DTV) pozitif ancak anlamlı değildir. 

Tablo 3 - 4’de dört orana göre elde edilen değer primleri (değer - büyüme) pozitif çıkmıştır. Değer primi %0.6 ile 

%0.01 arasında değişmektedir. En yüksek değer primi, DD/PD oranına göre oluşturulan değer ve büyüme portföyleri 

arasında oluşurken (%0.6), en düşük değer primi ise K/F oranına göre oluşturulan değer ve büyüme portföyleri arasında 

gerçekleşmiştir (%0.01). NA/F oranına göre değer primi (Y-DNA/F) %0.42, TV oranına göre değer primi (Y-DTV) 

%0.3 olarak elde edilmiştir. Ancak bu değerler istatistiksel olarak anlamlı değillerdir. Elde edilen sonuçlara göre, değer 

priminin Borsa İstanbul’da devamlı olmadığı görülmektedir. Gönenç ve Karan (2003) yaptıkları çalışmada PD/DD 

oranına göre oluşturulan değer ve büyüme portföyleri sonucunda Borsa İstanbul’da değer priminin olmadığını aksine 

büyüme priminin varlığına ilişkin kanıtlar sunmuşlardır. Benzer şekilde Gönenç ve Koyuncu (t.y) 1991- 1999 yılları 

arasında yaptıkları çalışmalarında değer primini 1991-1995 ve 1995-1999 alt dönemlerinde incelemişlerdir. Çalışmanın 

sonucuna göre değer primi ilk dönemde çok küçük iken ikinci alt dönemde ise değer priminin varlığına ilişkin bir kanıt 

elde edememişlerdir.  

Bu çalışmada elde edilen analiz sonuçları, birçok gelişmiş piyasalarda değer primine ilişkin yapılan çalışmalarla tutarlı 

olmadığı ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde (Arjantin, Kolombiya, Meksika, Pakistan, Tayland, Tayvan, 

Hindistan, Endonezya) yapılan çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. Ding, Chua ve Fetherston (2005) çalışmalarında, 

Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland borsalarında kayıtlı firmalara ait hisse 

senetleri verilerini kullanarak değer ve büyüme portföylerinin performanslarını, firma büyüklüğü, risk, likidite ve 

büyüme potansiyelini dikkate alarak incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda, değer primi; Hong Kong, Japonya, 

Malezya ve Singapur piyasalarında pozitif çıkarken Tayland’da anlamlı olarak negatif, Endonezya ve Tayvan’da ise 

istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Bajwa, Dalal (2012) Hindistan hisse senetleri piyasasında değer primini ve değer 
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hisse senetlerinin performanslarını incelemişlerdir. Değer ve büyüme portföylerini DD/PD, K/F ve temettü verim 

oranlarına göre oluşturmuşlardır. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulguların, daha önce uluslar arası piyasalarda 

yapılan çalışmalarda değer hisse senetlerinin, büyüme hisse senetlerinden daha iyi bir performans gösterdiği sonucuyla 

ve değer primi varlığına dair elde edilen kanıtlar ile tutarlı olmadığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak, Hindistan 

piyasasında değer priminin süreklilik arz etmediği tespit edilmiştir. Chen ve Zhang (1998) çalışmalarında hızlı gelişen 

piyasalarda değer hisse senetlerinin etkisini daha küçük olduğunu vurgulamışlardır. Yaptıkları çalışmada gelişen bir 

piyasa olan Tayland ve Tayvan borsalarında değer priminin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Borsa İstanbul dünyada 

hızlı gelişen piyasalardan bir tanesidir. Türkiye’de enflasyonun yüksek olmasından dolayı Borsa İstanbul’da işlem 

gören hisse senetlerinin getirileri de dalgalanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen sonuçlar literatürde 

gelişmekte olan piyasalarda yapılan çalışmalarla tutarlıdır.  

Değer ve büyüme portföylerinin getirilerini, risksiz faiz oranı getirisi ve pazar portföyü getirisi ile kıyaslamak için değer 

ve büyüme portföylerinin risksiz faiz oranı ve pazar getirisini aşan getirileri Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 5. Değer ve Büyüme Portföylerinin Pazar Getirisini Aşan Getirileri 

  
YDDPD DDDPD YKF DKF YNAF DNAF YTV DTV 

Ortalama 0.009 0.003 0.006 0.006 0.009 0.005 0.001 0.007 

Std. Sapma 0.048 0.055 0.043 0.059 0.044 0.061 0.045 0.060 

t testi 1.950 0.530 1.500 1.080 2.190 0.870 2.180 1.170 

Olasılık değeri 0.054 0.595 0.136 0.284 0.031 0.388 0.031 0.245 

Not. Y, yüksek (değer portföyü); D, düşük (büyüme portföyü) ifade etmektedir.  

 

Tablo 6. Değer ve Büyüme Portföylerinin Risksiz Faiz Oranını Aşan Getirileri 

  YDDPD DDDPD YKF DKF YNAF DNAF YTV DTV 

Ortalama 0.011 0.005 0.008 0.008 0.011 0.007 0.011 0.009 

Std. Sapma 0.079 0.079 0.074 0.088 0.076 0.087 0.071 0.082 

t testi 1.430 0.610 1.120 0.940 1.510 0.810 1.640 1.080 

Olasılık değeri 0.157 0.545 0.267 0.350 0.133 0.417 0.103 0.285 

Not. Y, yüksek (değer portföyü); D, düşük (büyüme portföyü) ifade etmektedir.  

 

Değer ve büyüme portföylerinin pazar getirisini aşan getirilerinin gösterildiği Tablo 5 incelendiğinde, değer ve büyüme 

portföylerinin pazara göre daha yüksek bir getiriye sahip oldukları görülmekte ancak NA/F ve TV oranına göre 

oluşturulan değer portföyleri dışında diğer portföylerin pazarı aşan getirileri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Tablo 6’da ise değer ve büyüme portföylerinin risksiz faiz oranını aşan getirileri gösterilmektedir. 

Sonuçlara göre değer ve büyüme portföyleri risksiz faiz oranı üzerinde bir getiriye sahip oldukları görülmekte ancak bu 

değerler istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar beklenen getirilerini artırmak için çeşitli stratejiler tercih etmektedirler. Bu 

stratejiler arasında son yıllarda birçok yatırımcı tarafından tercih edilen değer ve büyüme yatırım stratejileri yer 

almaktadır. Özellikle gelişmiş hisse senedi piyasalarında yapılan çalışmalar, yatırımcıların değer yatırım stratejilerini 

kullanarak daha yüksek bir getiri elde edebileceklerini ortaya koymaktadır. Buna göre yatırımcı yüksek Defter 

Değeri/Piyasa Değeri, yüksek Kazanç/Fiyat, yüksek Nakit Akımı/Fiyat ve yüksek Temettü Verimi oranına sahip hisse 

senetlerini alarak düşük Defter Değeri/Piyasa Değeri, düşük Kazanç/Fiyat, düşük Nakit Akımı/Fiyat ve düşük Temettü 

Verim oranına sahip hisse senetlerine göre daha yüksek getiri elde edebilmektedirler. Bu çalışmada değer ve büyüme 

hisse senetleri sınıflandırılmasında literatürde yaygın olarak kullanılan Defter Değeri/Piyasa Değeri, Kazanç/Fiyat, 

Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verimi oranları ölçüt alınarak BİST’te değer priminin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla 

söz konusu her bir orana göre aylık gözlemler kullanılarak değer ve büyüme portföyleri oluşturulmuştur. Daha sonra her 

bir orana göre oluşturulan değer ve büyüme portföylerinin getirileri arasındaki farklar için t testi uygulanmış ve bu 

farkın anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Hisse senetleri, Defter Değeri/Piyasa, Kazanç/Fiyat, Nakit Akımı/Fiyat ve 

Temettü Verimi oranlarına göre sınıflandırıldığında değer ve büyüme portföyleri arasındaki farkın pozitif ancak %5 

anlamlılık düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda Defter Değeri/Piyasa,  Kazanç/Fiyat, 
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Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verimi oranlarına göre oluşturulan değer priminin Borsa İstanbul’da olmadığı 

görülmektedir. Ayrıca değer ve büyüme portföyleri Pazar portföyü ve risksiz faiz oranı getirisi ile karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, her bir orana göre oluşturulan değer ve büyüme portföylerinin pazara göre daha yüksek bir 

getiriye sahip oldukları tespit edilmiştir; ancak Nakit Akımı/Fiyat ve Temettü Verimi oranına göre oluşturulan değer 

portföyleri dışında diğer portföylerin pazarı aşan getirileri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Değer ve 

büyüme portföyleri risksiz faiz oranı ile kıyaslandığında hem değer hem de büyüme portföylerinin risksiz faiz oranı 

üzerinde bir getiriye sahip oldukları ancak bu farkın da anlamlı olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak Borsa İstanbul’da 

DD/PD, K/F, NA/F ve TV oranlarına göre belirlenen değer hisse senetlerinin, büyüme hisse senetlerinden daha yüksek 

bir performans gösterip göstermediği yönünde anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır diğer bir ifadeyle değer priminin 

varlığı belirlenememiştir. Bu sonuç, ülkemiz hisse senedi piyasasında yüksek DD/PD, K/F, NA/F ve TV oranlı hisse 

senetlerini düşük DD/PD, K/F, NA/F ve TV oranlı hisse senetlerine tercih etmek suretiyle geliştirilen değer yatırım 

stratejisinin yatırımcılar için bir değer yaratmayacağı anlamına gelmektedir.  

Gelişmekte olan piyasalar arasında yer alan Türkiye’nin hisse senedi piyasasında konuya ilişkin yapılacak olan 

çalışmalarda enflasyon oranı, faiz oranı ve ülkenin politik yapısı dikkate alınarak değer ve büyüme hisse senetlerinin 

riskliliklerinin belirlenmesi ve değer ve büyüme portföy betalarının ekonominin iyi ve kötü olduğu durumlarda değişip 

değişmediği, kötü giden bir ekonomide değer ve büyüme hisse senetlerinin nasıl bir performans sergilediğinin 

belirlenmesi değer ve büyüme yatırımcılar için yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Nakit akışı, belirli bir zaman süresi boyunca bir şirketin nakit pozisyonunda meydana gelen değişimlere ilişkin 

raporlardır. Söz konusu şirketin nasıl nakit edindiğini ve bu nakitle ne yaptığını ortaya koyar. Belirli bir dönemin 

başında ve sonunda şirketin elinde bulunan nakit miktarını gösterir. Şirketin nakit girişi ve nakit dağıtımının kısa bir 

özeti olan tablo, nakit hesabını, etkileyen bütün işlemleri içerir. Bu işlemler, üretim, satış ve idareyi kapsayan işletme 

faaliyetleri, pazarlanabilir menkul kıymetlerin alımı ve satımı, tesis ve malzeme, kredi alımı ve geri ödemesini içeren 

yatırım faaliyetleri, hisse senedi ve tahvil ihracı ile temettü ödemelerinden oluşan finansman faaliyetleridir. Bu 

makalede nakit akış yönetiminin önemi ve nakit akış yönetimi nasıl başarıyla sürdürülebilir konusu yorumlanacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Nakit Akış Döngüsü, Küresel Kriz, Borsa İstanbul 

 

DETERMINATION OF CASH CONVERSION CYCLE IN GLOBAL CRISIS ENVIRONMENT 

 

Abstract 

Cash flow is a report in a company's cash position regarding the changes that occur during a specific time period. It 

reveals how the company get cash and what it does with that cash and it shows the amount of cash in hand at the 

beginning and end of a given period. This table, which is a short summary of cash receipts and cash distribution of the 

company, includes all transactions affecting cash accounts. These transactions are business activities as production, 

sales and administration, investment activities as purchase and sale of marketable securities, plant and equipment, 

purchases and repayment of loans and financing activities as stock and bond issues and dividend payment. It will be 

reviewed in the study that importance of cash flow management and how to successfully maintaining cash flow 

management. 

Keywords: Cash Conversion Cycle, Global Crisis, Istanbul Stock Exchange 

 

1. Giriş  

Şirketlerin temel olarak hedefleri kar elde etmek olarak açıklansa da bunun doğru bir düşünce olmadığı yapılan 

araştırmalarca öne sürülmüştür. Eğer amaç bu olsaydı hisse senetleri dönemlik olarak değil, yılsonunda 

değerlendirmeye alınırdı. Kar sadece şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için araç niteliğinde olup, doğru tanım ise; 

şirketlerin temel amacı piyasa değerini maksimize etmektir. Yöneticinin temel amacı ise firmasının hisse senedi 

değerini arttırmaktır ki söz konusu değer işletmenin gelecekteki nakit akışlarına dayanmaktadır. Ancak yöneticiler, bu 

akışları hangi faaliyetlerin büyük olasılıkla arttıracağına karar verirken, halka açık işletmelerin yatırımcılarına sağlamak 

zorunda oldukları finansal tablolardan yararlanacaklardır. 1976’da Adam Smith, şirketler kar peşinde koşarken 

‘’görünmez bir elin’’ onları nasıl yönettiğini tanımlamıştır. Fakat 1976 yılından sonra şirketler büyük ve küresel hale 

gelmiştir. Bu konu üzerinde çalışma yapan akademisyenlerin çoğu, Adam Smith’in teorisinin değişmiş versiyonu olan 
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şu teoriye katılmaktadırlar: Bir firmanın temel hedefi hissedarların servetlerini maksimize etmek olmalıdır,  bu da 

firmanın hisse değerini maksimize etmek anlamındadır (Brigham ve Houston, 2014: 2).   

İşletmeler için nakit en vazgeçilmez öğelerin başında gelir. İşletmelerin iş hacmini büyütürken nakit ihtiyacı duyar. Bu 

sebeple pek çok küçük ve orta ölçekli işletmelerde nakit akış analizi veya nakit yetmezliği, günlük operasyonları ve 

şirketlerin marka gücünü kötü etkileyebilir. Nakit girişleri ve çıkışları arasında bir denge sağlayabilmek, olağandışı 

durumlar haricinde optimal seviyede nakit bulundurabilmek işletmeler için hayati önem taşır. İyi bir nakit akışı 

sağlanabilirse, operasyonel faaliyetler için kullanılan kaynaklar doğru yönetebilir ve gelecekteki olası sorunlar için 

çözüm niteliği taşıyabilir. Nakit akışını detaylı analizlere bağlı yapan şirketlerin, rakiplerine göre daha avantajlı 

olacaktır. Şirketin hizmet verdiği alanlarda nasıl nakit temin ettiğini ve temin edilen nakitlerle ne yapıldığına dair rapor 

hazırlanır. Bu raporlar sayesinde şirketler belirlenen dönemin başında ve sonunda ellerinde bulunan nakit miktarlarını 

görebilir. Bu hazırlanan raporların iyi bir şekilde hazırlanması işletmeyi başarıya götürecektir. 

Nakit dönüşüm süresi, işletme sermayesi yönetimi açısından son derece önemli bir kavramdır. Tüm firmalar stoklarını 

almak ya da üretmek, bir sürede elde tutmak, satmak ve nakit olarak tahsil etmek için çalışma sermayesi döngüsünü 

izlerler (Brigham ve Houston, 2014: 521). İşletmelerde nakit dönüşüm süreci, işletmenin üretim yapabilmesi için 

gerekli olan hammaddenin sipariş verilmesi ve bu siparişlerin eline geçmesiyle başlamaktadır. Sağlanan hammaddeler, 

üretim işleminden geçirilerek mamul maddeye dönüştürülmektedir. Bu mamuller genellikle kredili olarak satılmakta ve 

işletme adına alacak hesabı ortaya çıkmaktadır. Alacakların tahsil edilmesiyle birlikte nakit dönüşüm süreci 

tamamlanmış olmaktadır. Bu kapsamda işletmeler, bu döngüyü tekrarlayabilmek için gerekli olan finansal kaynakları 

sağlamak amacıyla kullandığı borçlarını ödemek için hazır duruma gelmektedir (Ercan ve Ban,  2005: 277). 

Başarılı bir işletme mal ya da hizmetlerini üretebilmek için harcadığı nakitten daha fazlasını elde etmelidir. Ancak, 

zamanlama farklılıklarından dolayı kar ve nakit akışları farklı hareket eder. İşletmede kar yetersiz ve nakit akışları 

yeterli ise kısa vadede faaliyetlerini yürütebilir ancak uzun vadede problemlerle karşılaşabilir. İşletme kar yaratabiliyor 

olsa bile kendi nakdini yöneterek nakit girişleri ve çıkışları arasındaki açığı en aza indirmelidir. Net gelir, gelir 

tablosunda raporlandığı gibi nakit değildir; finansta ise ‘‘nakit kraldır’’ (Brigham ve Houston, 2014: 68). 

2. Literatür İncelemesi 

Nakit dönüşüm süresi analizi ile ilgili olarak ulusal finans literatüründe birçok çalışma söz konusudur. İncelenen 

çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar 

incelenecek olursa; 

Yılmaz (1999) tarafından yapılan çalışmada, nakit akış rasyolarının hesaplanması ve yorumlanması üzerinde durularak 

varsayımsal bir işletmenin finansal tabloları üzerinde uygulama çalışması yer almıştır. Nakit akış rasyo analizi 

işletmelerin finansal sağlığını ve nakit etkinliğini ölçmede etkili araçlardır. Optimalin üzerinde nakit bulundurma 

çağdaş finansal yönetim açısından gereksizdir. Paranın zaman değeri ve enflasyon olguları nakdin mümkün olduğunca 

etkin kullanılmasını gerektirir. Nakit yönetiminde yararlanılabilecek nakit akış rasyolarının kurumsal boyutu henüz 

tamamlanamamış, rasyoların kullanılması da buna koşut olarak yaygınlaşamamıştır. Bu konudaki gelişmeler devam 

etmektedir. 

Sakarya ve Şakir (2008)’e göre yaptığı araştırmasında, işletmelerin nakit yönetimlerinin etkinliğini KOBİ’ler üzerinde 

araştırmıştır, çalışmasının amacını gerçekleştirmek için de nakit dönüş süresi analizi yapılmıştır. Yapılan birçok 

araştırmada KOBİ’lerin en önemli sorunlarının başında finansman sorunlarının geldiği vurgulanmaktadır. Yapılan bu 

çalışma da, KOBİ’lerin finansman sorunları ile ilgili olarak nakit yönetimi konusunda yetersiz olduklarını göstermiştir. 

Kabakçı (2011) ise, çokuluslu bir şirketteki nakit akımlarının optimizasyonu konusunda ve ana şirket ile şubeler 

arasındaki ve şubelerin kendi aralarındaki akımlarının optimize edilmesine yönelik olarak uygulanan merkezi nakit 

yönetimi yaklaşımı ile havuzlama tekniğini incelemiştir. Merkezi nakit yöntemi, çokuluslu şirketler her biri ayrı ayrı 

alacakları ve borçları olan, nakit giriş ve çıkışları farklı kaynaklardan karşılanan, faaliyetlerini farklı para birimleri ile 

gerçekleştiren ve değişik ülkelerde kurulu şubeler ile merkezde bulunan bir ana şirketten oluşan kuruluşlardır. 

Havuzlama yöntemi ise, ana merkeze bağlı şubelerdeki nakit akımlarının sadece tek bir merkezden yönetilmesinin yanı 

sıra, şubelerde bulunan tüm atıl fonların belirli bir hesapta toplanması söz konusu olmaktadır. Bu çalışma ve diğer 

birçok kaynak incelendiğinde aslında çokuluslu şirketlerin bir bakıma holdinglere benzedikleri görülecektir. Bu çalışma 

sonunda çokuluslu şirketler açısından incelendiği için ortaya farklı para birimleri ve bunlardan doğan kur riskleri, 

ekonomik ve yasal farklılıklar, dil farklılıkları, kültürel farklılıklar, politik risk, bağlı şirketlerin ortaklık yapıları vb. gibi 

birçok sorun çıkmaktadır.  

Özdemir (2014) çalışmasının amacı ise, nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaylı ve dolaysız yöntem tartışmaları 

ışığında her iki yönteminde avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak incelemiştir. Araştırmasında her iki yöntemin 

çeşitli sebeplerle kullanımını destekleyen birçok görüşün bulunduğunu tespit etmiştir. Araştırmaların çoğunluğunun, 

dolaysız yöntemin kullanımını destekleyen görüşler içerdiğini belirlemiştir. Bu sebeple öncelikle, dolaysız yöntemin 

kullanımını destekleyen çalışmalardaki görüşleri incelemiştir. Standartları incelediğinde nakit akış tablolarının 

düzenlenmesinde dolaysız yöntemin önerilmesindeki en önemli dayanak olarak, gelecekteki nakit akışlarının 
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tahmininde daha yararlı veriler sağlamasını çalışmasında göstermiştir (TMS 7). Bu veriler sayesinde işletme yöneticileri 

gelecekle ilgili daha doğru yönetim kararları alabilmektedir. Araştırmasında, dolaysız yöntemin gelecekteki nakit 

akışlarının tahmininde dolaylı yöntemle karşılaştırıldığında daha kaliteli, detaylı ve faydalı bilgiler sağladığı tespit 

etmiştir.  

Yücel ve Kurt (2002), hisse senetleri İMKB’de işlem gören 167 işletmenin 1995–2000 yılları arasındaki verilerini 

kullanarak yapmış oldukları çalışmada, nakit dönüş süresi, karlılık, likidite ve borç yapısını dönemlere, sektörlere ve 

firma ölçeğine göre karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, nakit dönüş süresinin likidite 

oranları ile pozitif, aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı ile negatif ilişki bulunmaktadır. Yüksek kaldıraç oranı, firma 

likiditesini ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Nakit dönüş süresi ile kaldıraç oranı arasında herhangi bir ilişki 

bulunmamaktadır. Araştırma bulguları, nakit dönüş süresinde dönemsel olarak farklılık olmadığını, buna karşın 

sektörler ve işletme ölçeğine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymuştur.  

Akgün (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, çimento sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 1995–2001 dönemi 

baz alınarak, söz konusu işletmelerin etkinlik ve nakit çevirme süreleri analiz edilmiştir.  

Coşkun ve Kök (2011) çalışmalarında, 1991-2005 yılları arasında devamlı olarak İMKB’da faaliyet gösteren 74 üretim 

firmasına ait verileri Sistem-GMM (Generalized Method of Moment) tahmin yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir.  

Analiz neticesinde, NDS, alacak tahsil süresi ve stok dönüşüm süresi değişkenleri ile karlılık arasında negatif ilişki 

tespit edilirken, borç ödeme süresi değişkeni ile karlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Çakır (2013), çalışmasında işletmenin nakit döngüsü ve bu döngünün işletmenin karlılığına etkisinin olup olmadığını 

panel veri analizi kullanarak, varsa yönü ve derecesi araştırmıştır. Bu bağlamda İMKB’da işlem gören ve imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 52 işletmenin 2000-2010 dönemine ait veri setini analiz etmiştir. Analiz sonucunda, imalat 

sanayi genelinde beklenenin aksine işletmelerin nakit dönüşüm süresini (NDS) artırarak karlılıklarını artırabileceklerini 

ortaya çıkarmıştır. Buna karşın kimya ve taş alt sektörlerinde ise karlılık ile NDS arasında ters yönlü bir ilişki tespit 

etmiştir. 

Karadeniz (2012), hisse senetleri İMKB’da işlem gören turizm şirketleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından hazırlanan otel ve lokantalar sektör bilançolarının 2002– 2010 yılları arasındaki yıllık verilerini kullanarak 

turizm sektörünün nakit dönüşüm süresini analiz etmiştir. Analiz neticesinde otel ve lokantalar sektörünün nakit 

dönüşüm süresi ortalamaya göre negatif çıkmıştır. İMKB Turizm şirketlerinde ise üç şirketin nakit dönüşüm süreleri 

ortalamada negatif çıkarken, Türk turizm sektöründe nakit dönüşüm süresinin uzunluğuna stok devir süresinin, alacak 

devir süresinden daha fazla etki ettiği tespit edilmiştir. 

3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul da faaliyet gösteren şirketlerin nakit akış döngüsü analizi yaparak, küresel mali kriz 

öncesi ve kriz sonrası nakit akış döngülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede gıda maddeleri sanayi 

endeksinde işlem gören 26 şirket, dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi sektörü endeksinde işlem gören 25 şirket, hava 

taşımacılığı sektöründe işlem gören 3 şirket ve teknoloji sektöründe işlem gören 16 şirketin karşılaştırmalı analizi 

yapılmıştır. Kriz dönemi 2007-2008-2009 yıllarını içerirken kriz sonrası 2010-2011-2012 yıllarını göstermektedir. 

Ayrıca 2013-2014 yılları da incelemiştir.  

4. Araştırmanın Modeli ve Uygulama 

Çalışmada nakit akış döngüsü yöntemi kullanılmıştır. Nakit akış döngüsünün üç bileşeni vardır. Bunlar stok devir 

süresi, ortalama tahsil süresi v borçları erteleme süresidir.  

Stok devir süresi hammaddelerin mamule dönüşünü ve ardından satılması için geçmesi gereken ortalama zamandır. 

Genel beklenti bu sürenin kısa olmasıdır. Ortalama tahsil süresi firmanı satışlarını takiben alacaklarını nakde 

dönüştürmesi için geçmesi gereken süreyi gösterir. Genel beklenti bu sürenin kısa olmasıdır. Borçları erteleme süresi 

tedarikçiler tarafından işletmeye sağlanan varlıkların geri ödenmesi için verilen süredir. İşletme açısında bakıldığında 

bu süreyi uzatmak tedarikçi açısından bakıldığında ise sürenin kısa olması istenir. 

Nakit akış döngüsünün kısa olması işletmenin bu süre zarfında ihtiyaç duyacağı kaynağın (kredinin) maliyetinin daha 

düşük olmasına yol açar. Diğer yandan nakit akış döngüsünün kısa olmasının bir diğer faydası faiz giderlerini azaltarak 

karların ve hisse senedi fiyatının yükselmesine sebep olmaktadır. Tablo:1 Nakit akış döngüsü hesaplamasını 

göstermektedir. 
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Tablo 1: Nakit Akış Döngüsü  

Nakit Akış Döngüsü(NDS) NDS=SDS+OTS-BES 

Stok Devir Süresi (SDS) Stoklar / (Satılan Malların Maliyeti / 365) 

Ortalama Tahsil Süresi (OTS) Alacaklar / (Satışlar /365) 

Borçların Erteleme Süresi (BES) Ödemeler / (Satılan Malların Maliyeti / 365) 

                               

5. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Uygulamanın ilk aşamasında 2007-2014 yıllarına ilişkin veriler analiz edilmiştir. Bu çerçevede her bir sektörün 

ortalama, medyan ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Bu amaçla elde ettiğimiz sonuçlar grafikler (şekiller) 

halinde gösterilmiştir.  

Şekil:1’de yer alan gıda maddeleri sanayi sektörünün ortalama değeri nakit akış döngüsü 171gün, medyanı 83 gün, 

standart sapması 623gün bulunmuştur. Dokuma, giyim eşyası ve deri sektörünün ortalama değeri nakit döngüsü 185 

gün, medyanı 144 gün, standart sapması 319 gün olarak hesaplanmıştır. Hava taşımacılığı sektörünün ortalama değeri 

nakit akış döngüsü 3 gün, medyanı 2 gün, standart sapması 11 gün olarak tespit edilmiştir. Teknoloji sektörünün 

ortalama nakit akış dönüsü süresi 93gün, medyanı 74 gün, standart sapması 117 gün olarak bulunmuştur. Bu bulgular 

ışığında küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapıldığında hava taşımacılığı sektörünün nakit akış döngüsü süresinin en 

kısa süresine sahip olduğu tespit edilmiştir. En yüksek nakit akış döngüsüne sahip olan sektör ise dokuma, giyim eşyası 

ve deri sektör olduğu belirlenmiştir. 

Sektörlerin değişkenlik (volatilite) durumu incelendiğinde gıda maddeleri sanayi sektöründe standart sapmanın yüksek 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuç sektörün nakit akış döngüsü açısında daha riskli olduğunu göstermektedir. Bunun tersine 

riskin en düşük olduğu hava taşımacılığı sektörüdür.  

 Şekil 1.Gıda Maddeleri Sanayi Genel Ortalama Grafiği        Şekil  2. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Genel Ortalama Grafiği 
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Şekil 3. Hava Taşımacılığı Genel Ortalama Grafiği                          Şekil 4. Teknoloji Genel Ortalama Grafiği 

                 

Çalışmanın ikinci aşamasında her bir sektörün nakit akış döngüsü süresi kriz dönemine ilişkin hesaplanmıştır. Şekil:5 

de yer alan gıda maddeleri sanayi sektörünün kriz dönemi ortalama nakit akış döngüsü süresi 115 gün, medyanı 120 

gün, standart sapması 128 gün olarak bulunmuştur. Dokuma, giyim eşyası ve deri sektörünün ortalama nakit akış 

döngüsü 148 gün, medyanı139 gün, standart sapması 130 gün olarak tespit edilmiştir. Hava taşımacılığı sektörünün 

ortalama nakit akış döngüsü süresi 6 gün, medyanı 8 gün ve standart sapması 11 gün olarak hesaplanmıştır. Teknoloji 

sektörünün ortalama nakit akış döngüsü süresi 83 gün, medyanı 75 gün ve standart sapması 159 gün bulunmuştur. En 

yüksek değişkenlik teknoloji sektörü iken en düşük değişkenlik ise hava taşımacılığı sektörüne aittir. 

 

Şekil 5.Gıda Maddeleri Sanayi Kriz Grafiği                                     Şekil 6. Dokuma, Giyim, Eşya, Deri Kriz Sonrası Grafiği 
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Şekil:7 Hava Taşımacılığı Kriz Grafiği                                                      Şekil: 8 Teknoloji Sektörü Kriz Grafiği 

                         

Çalışmanın üçüncü aşamasında he bir sektörün nakit akış döngüsü süresi kriz sonrası dönemine ilişkin bulgular tespit 

edilmiştir. Gıda sanayi maddeleri sektörü nakit akış döngüsü ortalaması 103 gün, medyanı 83 gün ve standart sapması 

ise 169 gün olarak hesaplanmıştır. Dokuma, giyim eşyası ve deri sektörü nakit akış döngüsü süresi ortalaması 176 gün, 

medyan değeri 141gün, standart sapması değeri 348 gün bulunmuştur. Hava taşımacılığı sektörü nakit akış döngüsü 

ortalama değeri 8gün, medyan 7 gün ve standart sapması 11 gün tespit edilmiştir.  Teknoloji sektörü değerlerine 

baktığımız zaman nakit akış döngüsü süresi ortalaması 90 gün, medyanı 72 ve standart sapması 88 gün olarak 

bulunmuştur. En yüksek risk dokuma, giyim eşyası ve deri sektöründe görülürken en düşük risk yine kriz öncesi 

dönemde olduğu gibi hava taşımacılığı sektörüdür. 

 

Şekil: 9 Gıda Maddeleri Sanayi Kriz Sonrası Grafiği                     Şekil:10 Dokuma, Giyim, Eşya, Deri Kriz Sonrası Grafiği 
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Şekil: 11 Hava Taşımacılığı Kriz Sonrası Grafiği                             Şekil 12. Teknoloji Sektörü Kriz Sonrası Grafiği 

                  

Çalışmanın son aşamasın da kriz dönemindeki nakit akış döngüsü değerleri ile kriz sonrası nakit akış döngüsü değerleri 

arasında karşılaştırılma yapılmıştır. Buna göre gıda maddeleri sanayi kriz döneminde nakit akış döngüsü süresi 

ortalaması 115 gün iken kriz sonrası 103 gün’ dür. Krizde standart sapması 127 gün kriz sonrası standart sapması 169 

gün olarak bulunmuştur. Bu sektördeki firmalara kriz döneminde daha yüksek finansman kaynağı ihtiyacına maruz 

kalmışlardır. Buna karşın kriz sonrasında ise daha yüksek dalgalanma tespit edilmiştir. Bunun nedeni canlı bir piyasanın 

varlığı ve hane halkının kriz dönemi olsa bile tüketiminden vazgeçmeyeceği güdüsüdür. Dokuma, giyim eşyası ve deri 

sektörün kriz döneminde nakit akış döngüsü süresi 148 gün kriz sonrası dönemde ise 176 gün olarak tespit edilmiştir. 

Bunun anlamı bu sektördeki çalışan firmaların tedarikçilerinin canlanan bir piyasada borçların ertelenmesi konusunda 

daha esnek davranarak firmalara finansman sağlamışlardır. Hava taşımacılığı sektörünün kriz dönemi ortalama nakit 

akış döngüsü süresi 6 gün ve kriz sonrası dönem nakit akış döngüsü süresi 8 gündür. Bunun nedeni bu sektörde 

incelenen firma sayısı 3olup bunlardan bir tanesinin nakit akış döngüsünün diğerlerine göre daha yüksek olması ve 

ortalama değerin beklentilerin tersine bir sonuç olmasına yol açmıştır. Standart sapma değerleri kriz döneminde 11 gün 

kriz sonrası dönemde de bu süre 11 gündür. Kriz dönemi ve kriz sonrasında dalgalanmada aynı sonuçları vermiştir. 

Teknoloji sektörünün kriz dönemi ortalama nakit akış döngüsü süresi 83 iken kriz sonrası dönemde bu süre 89 olarak 

bulunmuştur. Kriz sonrası standart sapması 159 gün kriz sonrası dönemde ise bu süre 88 gün olarak hesaplanmıştır. Bu 

sektörde değişkenlik süresi incelendiğinde kriz öncesi dalgalanma fazla iken kriz sonrası dalgalanma fazla olmadığı 

tespit edilmiştir. 

6. Sonuç 

Nakit yönetimi finansal yönetimin incelediği önemli konulardan biridir. Yapılan çalışmalarda yöneticilerin harcadıkları 

zamanın önemli bir kısmının işletme sermayesi yönetimi üzerine olduğu görülmektedir. Nakit akış döngüsü de 

yöneticilerin incelediği önemli bir konudur. 

Bir işletme için bir malı satmak planlanandan daha uzun sürebilir ve tedarikçilerine daha geç ödeme yapma isteğiyle 

hareket ederken müşteriler işletmeler kadar hızlı ödeme yapmazlar. Nakit akış döngüsü süresi sektörden sektöre büyük 

farklılıklar gösterebilir. Örneğin gıda maddeleri sanayi sektöründe kullanılan daha fazla stok miktarı gerektirdiği için 

yüksek olma eğilimindedir. Diğer yandan satışların nakit ve kredi kartı ile yapılması ortalama tahsil sürelerini 

düşürmektedir. Bu durumda nakit akış döngüsünü olumlu yönde etkiler.  

Yaptığımız çalışma nakit akış döngüsüne yönelik gerçek bir sektörler arası karşılaştırmayı göstermektedir. Genel 

beklenti nakit akış döngüsü süresinin kısa olması yönündedir. Bunun içinde işletme yöneticilerin nakit girişlerini 

hızlandırıcı nakit çıkışlarını yavaşlatıcı kararlar alması gerekir. 
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EK:1 Sektörlerin 2007-2014 Nakit Döngüsü Süreleri 

 

Tablo: 2. Sektörlerin 2007-2014 Nakit Döngüsü Süreleri  

NDS-Ortalama 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gıda maddeleri Sanayi 120,00 106,12 104,37 79,50 229,78 440,33 110,75 82,65 

Dokuma, Giyim Eşyası 

Ve Deri  118,80 157,83 168,56 253,10 160,00 133,87 257,00 222,50 

Hava Taşımacılığı  2,50 2,00 14,50 1,50 10,00 0,00 -1,67 0,67 

Teknoloji 99,17 112,45 33,50 75,85 94,08 103,46 110,21 106,15 

 

Tablo:2’de Borsa İstanbul’a her sektörün yıllarına ait nakit akış döngüsü süreleri ortalamaları verilmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; finansal bilgi sisteminin işletmelere sağladığı faydaların mülkiyet yapılarına göre ayrımının 

ortaya koyulmasıdır. Bu bağlamda Trabzon ilinde yer alan özel şirketler ve kamu işletmeleri anakütle olarak 

belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 220 değişkene ulaşılmıştır. Elde edilen veri setine tanımlayıcı istatistiksel analizler, 

açımlayıcı faktör analizi ve diskriminant (ayırma) analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda iki farklı mülkiyet 

yapısına sahip olan işletmeler finansal bilgi sisteminin sağladığı faydalardan oluşan 5 faktöre ayrılmış ve en güçlü 

ayrımı faktör 2 sağlamıştır. İşletmeler temelde finansal bilgi sisteminden belli düzeyde fayda algılarken performans ve 

verimliliğe dayanan faydalar konusunda %68,1 oranında ayrışmıştır.  

Anahtar Kelimler: Finansal Bilgi Sistemi, Bilgi Sistemleri, Diskriminant Analizi 

 

DISTINCTION THE BENEFITS OF THE FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS ACCORDING 

TO OWNERSHIP STRUCTURE 

Abstract 

The study covers businesses (private companies and public enterprises) located in Trabzon. In this context the sample 

has 220 variable. With the obtained data sets, descriptive statistical analyzes, exploratory factor analysis and 

discriminant function (separation) analysis is performed. The benefits of the financial information system is divided into 

five factors.  As a result of the study, factor 2  provided the most powerful distinction between groups. Businesses 

perceive a certain level of benefits from the financial information system. However, the rate of 68.1% is dissociated on 

benefits based on performance and efficiency. 

Key Words: Financial Information Systems, Information Systems, Discriminant Analysis 

 

1. Giriş 

İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve faaliyette bulundukları pazarda değerini arttırabilmesi için bir takım 

yatırım faaliyetlerinde bulunmaları gerektirmektedir (Ercan ve Ban, 2005: 3). Ayrıca Günümüz iş dünyasında 

işletmelerin rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri noktasında da sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli bir 

şekilde kullanmaları gerekmektedir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı noktasında ihtiyaç duyulan temel kavram 

bilgi olmakla birlikte (Dinç ve Abdioğlu, 2009:6) işletmelerin sahip olduğu temel bilgilerden birisi de finansal bilgi 

olarak tanımlanmakta ve bu sistem güçlü bir bilgi birikimini gerektirmektedir (Zhang vd., 2009: 51).  

İşletme kaynaklarının amaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanımını sağlayan ve kullanıcı kararlarını etkileyen ve 

bilgileri üreten bir sistem olarak tanımlanan finansal bilgi sistemi (Usul ve Bekçi, 2001: 69) kullanıcılara; zamanında, 

güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktadır (Abushamsieh, 2013: 99). İşletmeler açısından fayda sağlayan 

bu bilgiler sadece sayısal verilerden oluşmamakta aynı zamanda finansal olmayan bilgilere de içermektedir (Dai, 2010: 

115).  Örneğin işletme faaliyetlerini içeren mali tablolar finansal bilgi olarak ifade edilirken bu tabloların yanı sıra 
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bulgular ve yönetim kurulunun fikirleri gibi finansal olmayan bilgiler de finansal bilgi niteliği taşımaktadır (Cemalcılar 

ve Önce 1999: 15).  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; finansal bilgi siteminin işletmelere sağladığı faydaların mülkiyet yapılarına göre 

ayrımının tespit edilmesidir. Bu amacı tespit ederken “işletmelerde finansal bilgi sistemini kullanan karar vericilerin bu 

sistemden elde ettikleri faydalar, işletmenin mülkiyet yapısına göre nasıl ayrışıyor?” sorusuna cevap aranmaktadır.  

Çalışmada bir bütünlük oluşturması açısından ilk önce kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve ardından konu ile ilgili 

literatüre yer verilmiştir. Daha sonra araştırma sorusuna yönelik tanımlayıcı istatistiksel analizler ve yorumları ile faktör 

ve diskriminant analizlerinin sonuçları ifade edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda finansal bilgi sisteminin faydalarının farklı mülkiyet yapılarında ortaya çıkan ayrımları yorumlanarak 

bazı önerilerde bulunulmuştur.  

2. Literatür Özeti 

Finansal bilgi sisteminin işletmelere sağlamış olduğu faydaların artmasına paralel olarak konu ile ilgili literatür 

incelendiğinde; Usul ve Bekçi (2001) çalışmalarında finansal bilgi sisteminin sermaye piyasasında etkinliğini 

incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre finansal bilgi sistemi yatırımcılara işletmelerin finansal durumlarını 

anlamalarına ve karşılaştırma yapabilmelerine imkân vermekte ve ihracatçı işletme hakkında bir düşünceye sahip 

olmalarını sağlamaktadır. İlgili literatür incelendiğinde çoğunlukla finansal bilgi sisteminin; yatırım kararları, işletme 

performansı ve yönetim fonksiyonu üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların olduğu görülmektedir. Rogoski (2004) 

çalışmasında yatırım kararları üzerinde finansal bilgi sisteminin öneminde bahsetmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 

işletmelerin finansal bilgi sistemlerini ne kadar güvenilir ve fazla bilgi içerirse yatırım kararları daha sağlıklı 

alınabilmektedir. Bekçi ve Havva (2009) çalışmalarında finansal bilgi sistemlerinin hisse senedi yatırım kararı 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre yatırımcıların sağlıklı karar verebilmeleri için finansal 

tabloların anlaşılır ve ihtiyaç duyulan bilgileri içermesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca finansal bilgi sisteminin 

yatırım kararları üzerinde oldukça etkin olduğu çalışma sonuçlarında ifade edilmiştir. Demir ve Çoşkun (2009) 

çalışmalarında finansal bilgi sistemlerinin işletmelerin yönetim fonksiyonu üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Analiz 

sonuçları işletmeler fonksiyonlarından yönetim planlama ve kontrolün finansal bilgi sistemleriyle iyi bir etkileşim 

içerisinde olduğunu ifade etmektedir. Hasnaoui (2009) çalışmasında hissedarların finansal bilgi sistemine bakış açılarını 

incelemiştir. Analiz sonuçları; hissedarlar arası güvenilir bilgi paylaşımının alacakları kararlar noktasında önemli 

olduğunu belirtmektedir.  

Jiang ve Yang (2010) çalışmalarında hissedarlar açısından finansal bilgi sisteminin önemini incelemişlerdir. Analiz 

sonuçlarına göre hissedarların sağlıklı karar verebilmeleri güvenli ve gerçek zamanlı bilgiler içeren finansal bilgiler 

aracılığıyla olmaktadır. Socea (2012) çalışmasında, yönetim kararlarında finansal bilgi sisteminin önemini incelemiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre işletmelere ait finansal bilgilerin faaliyet konularıyla ilgili, gerçekçi ve karşılaştırılabilir 

olması gerekmektedir. Abushamsieh (2013) çalışmasında finansal bilgi sistemlerinde şeffaflığın önemini incelemiştir. 

Finansal bilgi sistemlerinin işletmeler açısından önemli olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ülkelerarası finansal bilgi 

sistemlerinin şeffaflığının değişkenlik gösterdiği çalışma sonuçlarında ifade edilmiştir. Carp ve Mironiuc (2014) 

çalışmalarında, finansal bilgi sisteminin transfer fiyatları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre 

finansal bilgi sistemi ile transfer fiyatları arasında çok belirgin bir ilişkin bulunmaktadır. Savina ve Merlino (2015) 

çalışmalarında, çokuluslu işletmelerde finansal bilgi sistemi incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre işletmelerin 

stratejik amaçları doğrultusunda finansal bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

3. Finansal Bilgi Sisteminin Faydalarının Mülkiyet Yapısına Göre Ayrımı 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, “işletmelerde finansal bilgi sistemini kullanan karar vericilerin bu sistemden elde ettikleri 

faydalar, işletmenin mülkiyet yapısına göre nasıl ayrışıyor? sorusuna cevap aramaktır. Bu doğrultuda finansal bilgi 

sisteminin işletmelere sağladığı faydalar 5 farklı faktöre (yönetim departmanına yönelik faydalar, performans ve 

verimliliğine yönelik faydalar,  işletme yöneticisine sağladığı faydalar,  işletme rekabet gücünü artıran faydalar, işletme 

çıktı kalitesini artıran faydalar) ayrılarak ayırma analizine tabi tutulmuştur. 

3.2. Örneklem Süreci ve Analiz Yöntemi  

Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon illinde 

bulunan kamu ve özel işletmelere uygulanmıştır. Örneklem hacmi 0,05 anlamlılık düzeyine tekabül eden z=1.96, 

d(duyarlılık)=0,05 ve p ile q=0,5 alındığında uygun örneklem kütlesi 217 olarak hesaplanmıştır (Yazıcıoğlu ve 

Erdoğan,2004: 50). Anket makaleyi hazırlayan araştırmacılar tarafından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 220 

işletme yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Eksik ve hatalı olanlar elenerek 196 tanesi dikkate alınmıştır. 

Araştırma 01.18.2016 tarihinde yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Soruların 

birinci bölümü araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özelliklerini kapsayan 5 sorudan oluşmaktadır. İkinci 

bölüm ise finansal bilgi sisteminin işletmeye sağladığı tüm faydaları sunan ve katılımcıların bu kapsamda algılarını 

ölçmek amacıyla 5’li likert ölçeğine sahip 27 önermeden oluşmaktadır. Ölçek Ömürbek. V.’nin 2003 tarihli 
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araştırmasından çalışmanın içeriğine uyarlanarak elde edilmiştir. Önermeler 1.Hiç katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. 

Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Tamamen katılıyorum şeklindedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiki analizler 

başta yer alan örneklemin demografik yapısını incelemek için kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak 

ve değişken sayısını özetlemek için faktör analizi kullanılmıştır. Ölçekte yer alan finansal bilgi sisteminin faydalarını 

ölçmek için elde edilen değişkenlerin işletmenin sahiplik durumuna göre nasıl ayrıldığını görmek ve hangi faydaların 

daha çok hangi yapıda benimsendiğini tespit etmek için ise diskriminant analizi kullanılmıştır. 

3.3. Analiz ve Bulgular 

3.3.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

İşletmenin Kuruluş Yılı Frekans(f) Yüzde(%) 

1970-1980 arası  94 48,0 

1981-1990 arası 16 8,1 

1991-2000 arası 22 11,2 

2000 ve sonrası 64 32,7 

İşletmenin Yapısı Frekans(f) Yüzde(%) 

Anonim Şirket 22 11,2 

Limited Şirket 141 71,9 

Kamu Kurumu 33 16,9 

İşletmenin Personel Sayısı   

0-30 arası 16 8,2 

31-60 arası 57 29,1 

61-90 arası 59 30,1 

91 ve daha fazla 64 32,6 

Mülkiyet Yapısına Göre   

Özel Şirket Yöneticileri 132 67,3 

Kamu İşletmeleri Yöneticileri 64 32,7 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, işletmelerin %48’i 1980 ve öncesinde kurulan köklü firmalardan oluşurken, %32,7’si 2000 

sonrası kurulan firmalardan oluşmaktadır. 1980 ve öncesi kurulan firmalar kategorisini genelde kamu işletmeleri 

oluşturmaktadır. Firmaların % 71,9’u Limited şirkettir. Bunun yanında yöneticilerin 67,3’ü özel şirket yöneticisi, % 

32,7’si ise kamu işletmesi yöneticisidir.  

3.3.2.Finansal Bilgi Sisteminin İşletmelere Sağladığı Genel Faydalar 

Tablo 2.’deki ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde finansal bilgi sisteminin faydalarını oluşturan değişkenlerin 

3,00 ve üzerinde ortalama değerler aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda genel olarak değişkenlerin fayda sağladığı ortak 

algı durumundadır. Fakat S15-S16 ve S17 değişkenlerinin ortalamasının 3,08 olduğu ve 3,00 değerinde yer alan ” 

kararsızım” algısına daha yakın oldukları görülmektedir. Bunun anlamı yöneticiler; finansal bilgi sistemlerinin 

sayesinde çalışanların işletmenin hedefleri doğrultusunda hareket edip etmediklerini görebileceği konusunda, 

departmanlar arası kontrol sürecinde finansal bilgi sitemlerinin etkin olacağı fikrinde ve ayrıca işletmenin koordinasyon 

işlevi oluşturulurken finansal bilgi sistemindeki bilgilerden faydalanıldığı algısında kararsız kalmışlardır. 
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Tablo 2. Finansal Bilgi Sisteminin Sağladığı Faydalar 

Değişken Ortalama Standart 

Sapma 

DEĞİŞKENLER 

S1-İşletme yönetimine gerekli zamanda bilgi sunarak karar almada etkinlik 

sağlamak 

3,24 1,304 

S2-İşletmenin ticari işlemlerinin yürütülmesinde hız ve esneklik sağlamak 3,25 1,209 

S3-İşletmenin etkili maliyet tespiti ve maliyete dayalı kararlarında etkinlik 

sağlaması 

3,27 1,168 

S4-İşletmenin iletişim ve satış maliyetlerinde azalma 3,17 1,178 

S5-İşletmenin rekabet gücünü artırmak 3,22 1,108 

S6-İşletmenin stoksuz çalışmasını sağlayarak stok maliyetini düşürmek 3,21 1,045 

S7-İşletmenin teknoloji paylaşımını sağlamak 3,26 1,038 

S8-İşletmenin diğer işletmelerle olan ilişkilerini artırmak 3,38 1,105 

S9-İşletmenin piyasa değerini artırmak 3,46 1,097 

S10-İşletmenin genel maliyetlerini azaltmak 3,45 1,097 

S11-İşletmenin müşteri taleplerini daha etkin karşılamak 3,51 1,130 

S12-İşletmenin mal satışlarını artırmak 3,48 1,156 

S13-İşletmenin personel giderlerini azaltmak 3,46 1,142 

S14-İşletmenin geleceği ile ilgili planlama yapılırken gerekli bilgiler finansal 

bilgi sisteminden karşılanmaktadır. 

3,17 1,008 

S15-Departmanlar arası kontrol süreci finansal bilgi sistemindeki bilgiler ile 

yerine getirilmektedir. 

3,08 ,974 

S16-Yöneticiler finansal bilgi sistemindeki bilgiler sayesinde çalışanların 

işletmenin hedefleri doğrultusunda hareket edip etmediklerini görebilmektedir. 

3,08 ,969 

S17-İşletmenin koordinasyon işlevi oluşturulurken finansal bilgi sistemindeki 

bilgilerden faydalanılmaktadır. 

3,08 ,948 

S18-Çalışanlar görevlerini yaparken finansal bilgi sistemindeki bilgilerden 

faydalanmaktadır. 

3,13 ,966 

S19-Finansal bilgi sisteminin sayesinde yöneticilerin davranış ve kararları 

tutarlılık ve belirginlik kazanmıştır. 

3,12 1,230 

S20-Finansal bilgi sistemi ile işletmenin finansal yapısındaki olumlu 

değişmelerin sonucunun sürekli takip edilmesi ortaya çıkacak yeni durumların 

içeriğine uygun kararların alınmasını kolaylaştırmıştır. 

3,18 1,196 

S21-Finansal bilgi sistemiyle işletme faaliyetlerinin kontrolü daha etkin bir 

şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

3,44 3,050 

S22-Finansal bilgi sistemlerinin sayesinde yöneticiler daha tutarlı hedef 

belirlemeye başlamışlardır. 

3,29 1,092 

S23-Finansal bilgi sistemiyle yönetim şekli sistemli bir yapıya kavuşmuştur.  3,32 1,138 

S24-Finansal bilgi sistemi sayesinde işletme faaliyetlerinin etkinliği ve 

verimliliği artmıştır. 

3,34 1,082 

S25-Finansal bilgi sistemi sayesinde merkezi yönetim anlayışı daha da 

yaygınlaşmıştır. 

3,32 1,088 

S26-Finansal bilgi sistemi sayesinde modern yönetim tekniklerinin kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 

3,27 1,055 

S27-Finansal bilgi sistemi sayesinde yerinden yönetim anlayışı daha da 

yaygınlaşmıştır. 

3,23 1,039 

     (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum)  

3.3.3. Finansal Bilgi Sisteminin Genel Faydalarının Analizi 

Çalışmamızda değişkenler arasında bulunan muhtemel ilişkileri tespit etmek ve değişkenler arasında tespit edilen 

ilişkileri kullanarak katılımcıların finansal bilgi sistemine karşı tutumlarını sınıflayabilmek için, ayrıca diğer analizlere  

uygun değişkenler elde edebilmek için açıklayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda özdeğeri 1’den 

büyük 5 faktör elde edilmiştir. Ölçekte yer alan değişkenlerin yük tablosu incelenmiş ve 0,40 ve üzeri faktör yükleri 

olanlar dikkate alınmıştır. Bu nedenle faktör yükü 0,40’dan düşük olan 3 değişken ölçeğin yapı geçerliliğini bozduğu 

için çalışmanın kapsamından çıkarılmıştır. Elde edilen faktörler toplam varyansın % 77,163’ünü açıklamaktadır (KMO 

örneklem yeterlilik ölçütü: %87,00 Barlett Küresellik testi: 4748,405, p<0,000) dir. Ölçeğin güvenilirlik testi için 

Cronbach-Alfa güvenilirlik kat sayısı değeri kullanılmış ve ölçeğin genel alfa katsayısı 0,907 olarak bulunmuştur. 

Faktörlerin her birinin genle alfa seviyeleri ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3’de elde edilen 5 faktörün, faktör yükleri, varyans yüzdeleri ve özdeğerleri gösterilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen 5 faktörün isimleri ve faktörlerin içerdiği değişkenler aşağıda belirtilmiştir.  
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Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler  Faktör Yükleri 
Varyans 

Yüzdesi 
Özdeğeri 

Cronbach 

 

 

alp Alpha F1-Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin 

Yönetim Departmanına yönelik Faydaları 
 37,162 9,290 0,909 

S25 ,866    

S26 ,843    

S24 ,839    

S27 ,808    

S23 ,777    

S20 ,668    

F2- Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin 

Performans ve Verimliliğine Yönelik 

Faydaları 

 16,775 4,194 0,923 

S7 ,880    

S8 ,869    

S6 ,794    

S9 ,786    

S5 ,635    

S10 ,585    

F3- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme 

Yöneticisine Sağladığı Faydalar 

 

 12,243 3,061 0,922 

S16 ,925    

S17 ,879    

S15 ,875    

S18 ,817    

S14 ,791    

F4- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme 

Rekabet Gücünü Artıran Faydaları 
 5,985 1,496 0,949 

S2 ,872    

S1 ,860    

S3 ,839    

S4 ,716    

F5- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Çıktı 

Kalitesini Artıran Faydaları 
 4,998 1,249 0,888 

S12 ,790    

S11 ,719    

S13 ,687    

 

3.3.4. Diskriminant (Ayırma) Analizi Bulguları 

Faktör analizi sonucunda elde edilen 5 faktörün (finansal bilgi sisteminin işletmenin yönetim departmanına yönelik 

faydaları, finansal bilgi sisteminin işletmenin performans ve verimliliğine yönelik faydaları, finansal bilgi sisteminin 

işletme yöneticisine sağladığı faydalar, finansal bilgi sisteminin işletme rekabet gücünü artıran faydaları, finansal bilgi 

sisteminin işletme çıktı kalitesini artıran faydaları) arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olmadığı ve değişkenlerin 

normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle çok değişkenli istatistiksel bir teknik olan diskriminant 

analizinin kullanılması uygun görülmüştür. Diskriminat analizinin yapısından kısaca bahsedecek olursak, analizin 

içeriğinde, gruplar bazı değişkenler açısından benzerlik gösterirken, bazı değişkenler açısından farklılıklar 

göstermektedirler. Konu kapsamındaki grupları anlayacak şekilde birbirinden ayırıp fonksiyonel olarak 

nitelendirebilmek için, n gruba ilişkin q tane belirleyici özelliğinden yararlanılır. Belirlenen bu özellikler kullanılarak 

her grubu niteleyecek bir fonksiyon ortaya koyulur. Ortaya koyulan bu fonksiyonların yardımıyla q özellikli bir kişinin 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

352 
 
 

 

n gruptan hangisine gireceğine karar verilir (Özdamar, 2004). Ayırma analizi ile elede edilmek istenen, istatistiksel bir 

karar vermedir. Hatalı gruplandırma ihtimali minimuma indirgeyerek, kişilerin içinde oldukları gruplara ayrılması ve 

elde edilmiş oldukları kitlelerin belirlenmesi amaçlanır. P adet özelliği bilinen kişilerin, bu özelliklere doğrultusunda 

gruplandırma isteği, elde edilecek somut özetleyici bilgiler yönünden istatistiksel değerlendirmelerde oldukça 

önemlidir. P adet özelliğin her birinin farklı ele alınması ve bireylerin sınıflara ayrılması  güç bir durum, hatta bazı 

durumlarda imkansızdır. 

Dolayısıyla, tüm değişkenleri uygun ağırlıklarla katılacağı tek bir fonksiyonun elde edilmesi amaçlanmaktadır. p tane 

değişkenden elde edilecek bağıntı (diskriminant fonksiyonu)’dur (Tatlıdil, 1996:258). 

 

y = a0 + a1 xi1 + a2 xi2 + ......... + ap xip  (1) 

 

Burada, i=1,2 olmak üzere grup sayısını, a0i, a1i, ... ,api model katsayılarını, X1, X2 ,... ,Xp diskriminant 

değişkenlerini, Y ise metrik yapıda olan gözlenen bağımlı değişkeni göstermektedir. 

Mülkiyet sahipliği açısından ayrım yapmak için; bağımlı değişken: mülkiyet sahipliği (kamu, özel), bağımsız 

değişkenler: finansal bilgi sisteminin işletmenin yönetim departmanına yönelik faydaları, finansal bilgi sisteminin 

işletmenin performans ve verimliliğine yönelik faydaları, finansal bilgi sisteminin işletme yöneticisine sağladığı 

faydalar, finansal bilgi sisteminin işletme rekabet gücünü artıran faydaları, finansal bilgi sisteminin işletme çıktı 

kalitesini artıran faydalarıdır. 

Grupların kovaryanslarının eşit olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan Box’s M istatistiği 33,41 ve p= 0,006 

bulunduğundan grupların kovaryanslarının eşit olduğu anlaşılabilir. Bu varsayım da sağlandığı için doğrusal 

diskriminant analiz uygulanarak sonuçlar yorumlanmıştır. 

Tablo 4’de görüldüğü üzere iki grup olduğundan dolayı bir fonksiyon(denklem) çıkmaktadır. Bu fonksiyonun özdeğeri 

0,060’dır ve toplam varyansın %100 ‘ünü açıklamaktadır. Kanonik korelasyon %23,8’dir ve bağımlı değişkendeki 

varyansın yaklaşık %6’sı bu model tarafından açıklanabilmektedir. 

Tablo 4. Özdeğerler 

Fonksiyon Özdeğerler Varyansın yüzdesi Kümülatif yüzde Kanonik korelasyon 

1 ,060
a
 100,0 100,0 ,238 

 

Diskriminant analizinde istatiski açıdan anlamlılığı Wilk Lamda tablosu gösterir. Ki-kare testi ilede geçerlilik test 

edilmektedir. Lamda değeri küçüldükçe ki-kare değeri artar. Tablo 5 incelendiğin de lamda değerinin 0,943 ve buna 

paralel olarak ki-kare değerinin de 11,183 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre ayırma modelimiz p=0,048<p=0,05 

sonucuna göre geçerlidir. Bu nedenle üzerinde yorum ve tahminler yapılabilir. 

Tablo 5. Wilks' Lamda Değerleri 

Fonksiyon Testi Wilks' Lambda Chi-square sd Anlamlılık(p) 

1 ,943 11,183 5 ,048 

 

Tablo 6’da görülen standartlaştırılmış kanonik diskriminant fonksiyonu katsayıları, iki grubu birbirinden ayıran en 

güçlü değişkenden en zayıf değişkene kadar sıralar. Bu durumda en güçlü değişken 0,681 katsayısı ile F2- Finansal 

Bilgi Sisteminin İşletmenin Performans ve Verimliliğine Yönelik Faydaları iken en zayıf değişken -0,266 ile F1-

Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Yönetim Departmanına Yönelik Faydaları değişkenidir. 

Tablo 6. Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları 

DEĞİŞKENKLER FONKSİYON 

F1-Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Yönetim 

Departmanına yönelik Faydaları 
-,266 

F2- Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Performans 

Ve Verimliliğine Yönelik Faydaları 
,681 

F3- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Yöneticisine 

Sağladığı Faydalar 
-,584 
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F4- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Rekabet Gücünü 

Artıran Faydaları 
,277 

F5- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Çıktı Kalitesini 

Artıran Faydaları 
,299 

 

Yapı matrisi ayırma yükleri olarak da bilinmektedir. Bu matris aslında değişkenlerin fonksiyondaki korelasyonlarının 

mutlak değerleri itibariyle sıralanışıdır. Bu matris bize değişkenleri ayırma güçlerine göre güçlüden zayıfa doğru 

sıralama olanağı verir. Ayırma gücü en yüksek değişkenin F2- Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Performans ve 

Verimliliğine Yönelik Faydaları değişkeni olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 7. Yapı Matrisi 

Değişkenler Fonksiyonlar  

F2- Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Performans 

ve Verimliliğine Yönelik Faydaları 
,659 

F3- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Yöneticisine 

Sağladığı Faydalar 
-,561 

F5- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Çıktı Kalitesini 

Artıran Faydaları ,283 

F4- Finansal Bilgi Sisteminin İşletme Rekabet Gücünü 

Artıran Faydaları 
,262 

F1-Finansal Bilgi Sisteminin İşletmenin Yönetim 

Departmanına yönelik Faydaları 
-,252 

 

Tablo 8‘de görüldüğü üzere 1. Grupta yer alan (çoklu hisseli kişi şirketi) 132 gözlemden 82’si doğru 50’si yanlış 

sınıflandırılmış. Yani bu grupta doğru sınıflandırma oranı %62,1 dir. Diğer taraftan 2. Grupta (kamu şirketi) doğru 

sınıflandırma oranı %40,6’dır. Bu analizde doğru sınıflandırma oranı (82+38)/196=%61,2’dir.  

Tablo 8. Sınıflandırma Sonuçları 

İşletmenin Sahiplik Durumu 

Tahmini Grup Üyeliği  

Toplam Çoklu Hisseli Kişi 

Şirketi 

Kamu 

Şirketi 

 

Gerçek 

Gruplar 

Çoklu Hisseli Kişi Şirketi 82 50 132 

Kamu Şirketi 26 38 64 

% 
Çoklu Hisseli Kişi Şirketi 62,1 37,9 100,0 

Kamu Şirketi 40,6 59,4 100,0 

a. 61,2% of original grouped cases correctly classified. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda genel olarak işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamı incelendiğinde son derece kırılgan bir işleyişin 

olduğu görülmektedir. Bu kırılgan yapının en önemli bileşenlerinden birisi bilgi sistemleridir. Çünkü gün geçtikçe 

oluşan güç savaşında bilgiye olan talep hızla artmaktadır. Bilgi, işletmelerin süreğenliğini sağlamaları için elde etmeleri 

gereken en önemli kaynaklardan birisidir. Artık global sistemde bilginin sunmuş olduğu üstünlüklere işletmelerin 

ihtiyacı vardır.  

Bilgi; rekabet edilebilirlik kaleminin en büyük faktörü zamanında, esnek ve kullanılabilir bilgidir. Bu bilgi kavramının 

bileşenlerinden birisi de finansal bilgidir. Finansal bilgi işletmelerin şu anki ve geçmişte bulundukları seviyeyi en iyi 

görmelerini sağlayan araçtır. İşletmeler, mali durumlarını analiz ederek geleceğe dair akıllı planlar yapabilmek için bu 

sistemi kullanıyor olmalıdır. Finansal bilgi sistemlerinin en büyük fonksiyonu karar vericilerin gerek duyduğu finansal 

düzeydeki bilgileri etkin, zamanında ve doğru bir şekilde onlara ulaştırmaktır. Karar vericiler bu doğrultuda doğru ve 

tutarlı kararlar alarak işletmenin hem rekabet gücünü hem de süreğenliği sağlamaktadır.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; finansal bilgi siteminin işletmelere sağladığı faydaların mülkiyet yapılarına göre 

ayrımının tespit edilmesidir. Bu amacı tespit ederken “işletmelerde finansal bilgi sistemini kullanan karar vericilerin bu 
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sistemden elde ettikleri faydalar, işletmenin mülkiyet yapısına göre nasıl ayrışıyor?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu 

doğrultuda araştırma kapsamı, uygun örnek seçim metodu kullanılarak Trabzon İl’inde faaliyet gösteren 220 işletme 

yöneticisinden oluşmaktadır.  

Çalışma sonuçlarına göre finansal sistemin sağlamış olduğu faydaların işletme yapılarına göre aynı olmadığı 

görülmektedir. Çünkü bir çok değişkenin ortalamasının 3,00 ve 3,00’ün biraz üzerinde nötr değerler aldığı görülmüştür 

Araştırma bulguları Abushamsieh (2013)’ n yapmış olduğu çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Çalışmanın genel sorusu dikkate alındığında işletme sahipliğine göre değişkenlerin ayrımı için diskriminant analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda modelin p=0,048<p=0,05 sonucuna göre geçerliliği tespit edilmiş ve model üzerinde 

yorum ve tahminler yapılmıştır. Bu doğrultuda iki grubu birbirinden ayıran en güçlü değişken %68,1 ile F2- Finansal 

bilgi sisteminin işletmenin performans ve verimliliğine yönelik faydaları iken en zayıf değişken -0,266 ile F1-Finansal 

bilgi sisteminin işletmenin yönetim departmanına yönelik faydaları değişkeni olmuştur. 

Özel işletmeler, finansal bilgi sisteminin işletmenin performansını ve verimliliğini artırdığını ve bu yönde finansal bilgi 

sistemlerinden fayda algıladıklarını ortaya koyarken kamu işletmelerinin performans ve verimlilik kaygılarının 

olmamasından dolayı bilgi sistemlerinin işletmelerinin verimliliğine ne denli bir faydada bulunduğunu çok ortaya 

koyamamışlardır. Bunun yanında tüm işletmeler (kamu ve özel)  finansal bilgi sistemlerinin yönetim departmanına 

sağladığı faydalar konusunda hemfikirdir. Ayrıca diskriminant analizi sonucunda 1. grupta yer alan) 132 gözlemden 

82’si doğru sınıflandırılmıştır. Yani bu grupta doğru sınıflandırma oranı %62,1dir. Diğer taraftan 2. Grupta (kamu 

işletmesi) doğru sınıflandırma oranı %40,6’dır. Bu analizde toplam doğru sınıflandırma oranı (82+38)/196=%61,2’dir.  

Gerek kamu gerekse özel işletmelerin finansal bilgi sistemini etkin bir şekilde kullandığı görülmekte iken özel 

işletmelerin rekabet avantajı sağlayarak pazarda yer edinmek adına bu sistemleri çok daha etkin kullandığı ve bilgi 

sistemleri bazında yenilikleri çok sıkı takip ettikleri tespit edilmiştir. Kâr kaygısı taşımamalarından dolayı kamu 

işletmelerinde ise bu tip sistemlerin sadece işleri kolaylaştırmak adına kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre kamunun bütün teknolojik yenilikleri ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımını sağlayıcı gerekli 

uzman kadro temin edilerek gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca kamu işletmelerinin de rekabet etme ve 

sürekliliklerini sağlama noktasında daha etkin rol almaları adına devlet desteği azaltılmalıdır. 

Bu çalışmada sadece Trabzon bölgesinde faaliyet gösteren gerek kamu gerekse özel işletmeler değerlendirilmiştir. 

Bununla birlikte gelecek çalışmalarda farklı illerde ve sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere uygulanarak sektörler 

arası ve bölgeler arası karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca demografik özellikler dikkate alınarak söz konusu etki 

derecesinin ölçümü ve farklı istatistiksel analizlerin yapılması da gelecek çalışmalara öneri niteliği taşımaktadır. 
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ÖZET 

Uygulamaya yönelik bir araştırmayı da içeren bu çalışmada, Çankırı ve Ankara bölgesinde faaliyet gösteren ERP 

(Kurumsal Kaynak Plan laması) sistemlerini kullanan işletmelerin kurulum öncesi ve kurulum sonrasını farklarını, ERP 

kullanımının işletmelere fayda sağlayıp sağlamadığı, ERP kullanmayı düşünen işletmelerin neden ihtiyaç duyduklarının 

bilimsel olarak ortaya koyulması amaçlanmış. 

Bu doğrultuda çalışmada ilk olarak; ERP sistemi tanımlanmış ve genel olarak hangi aşamalardan geçtiği anlatılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, anket kullanılmıştır. Sorulan anket soruları değerlendirildikten sonra SPSS 20.0 

anket programında değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ERP, ERP Kullanımı, ERP Kullanımında Yaşanılan Sorunlar   

 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN BUSINESS SYSTEM INSTALLATION 

COMPARASION BEFORE AND AFTER AN INVESTIGATION 

ABSTRACT 

In this study with an investigation into the application, in the district of Çankırı and Ankara, the difference occurred 

after the company using the ERP system before using this system and use it, it brings benefits to businesses of ERP use, 

scientifically intended to manifest what they need why businesses consider using  ERP. 

For this aim, first operation; ERP systems have been identified and described in general as the phases. survey is used as 

data collection tool. Asked after the evaluation survey questions survey was analyzed using SPSS 20.0 software. 

Keywords: ERP, Using ERP, Problems in the using ERP Systems. 

 

GİRİŞ 

ERP ürünleri, yazılım endüstrisinin en hızlı büyüyen ve odak ürünlerinden biridir. Organizasyona omurga ve dijital sinir 

sistemi işlevi sağlar. ERP sistemlerinin organizasyona kurulmasındaki amaç, performansı iyileştirmektir(Damanpour ve 

Goplakrishnan’dan aktaran Akça ve Özer,2007). İşletmeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için maliyetlerini 

düşürmek, müşteri memnuniyetini arttırmak, daha hızlı ve doğru karar vermek ve verimliliklerini arttırmak üzere 

Kurumsal kaynak planlaması sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgisayar destekli kurumsal sistem yazılım paketleri 

biçiminde oluşturulan ERP sistemleri (Shang ve Seddon, 2002: 272) satış, dağıtım, malzeme yönetimi, üretim, insan 

kaynakları, finans gibi işletme fonksiyonlarıyla yazılım uyumunun sağlanmasıdır(Yıldız ve Akaydın,2012: 3). ERP bir 

işletmenin değişik parçalarının entegre edilmesini ve bunlar arasında düzenli ve zamanlı bilgi akışını çok 

geliştirmiştir(Bingi,Sharma,Godla,s.8-14). Tüm bu etkenler ERP kurulumunun işletmeler açısından önemini ortaya 

koymaktadır. Küresel strateji uzmanı Arthur D. Little’a göre bir ERP şirketi (SAP) “...dünyayı fethetmiştir. Hemen 

hemen bütün önemli işletmeler az ya da çok onun ellerindedir” (O’Leary, 2000:4). ERP sistemlerinin işletme içinde 

spesifik olarak üretim uygulamalarında ciddi performans artışları sağladığı ve buna bağlı olarak genel firma 

performansına olumlu etkilerinin bulunduğu söylenebilir(Davenport, 1998). 
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ERP sistemleri; işletme içinde uygulanan süreçlerinde oluşan tüm bilgi sistemlerini,  sistemin doğru, etkin ve verimli bir 

şekilde işleyebilmesine yardımcı olmak amacıyla, işletmenin önemli stratejik kararlarında bütünleşmeye yönelik 

yazılımlardır(Demirel ve Karaağaç, 2014: 52). ERP sistemleri işletmelerde birçok bölümün uyumunu sağlar 

(Ustasüleyman ve Perçin,2010). İşletmeler bu sistemler sayesinde hem kendileri hem de diğer işletmeler, tedarikçi ve 

müşteriler arasında ki entegrasyonu sağlayarak daha büyük faydalar ve beraberinde rekabet avantajı elde edebilecektir 

(Davenport, 1993:5-7; Akaydın ve Yıldız, 2012:17). Dolayısıyla bilgiye tek bir noktadan ulaşılması, müşteri 

tedarikçilerle güçlü bir iletişimin kurulması ve geliştirilmesi, rakiplere uyum sağlamanın kolaylaştırılması açısından bu 

sistemler oldukça önem arz etmektedir. (Keçek ve Yıldırım, 2009: 240-258).  

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ve İmalat Kaynakları Planlaması (MRPII) 

sistemlerinin daha gelişmiş şeklidir. ERP sistemi, MRP II sisteminin daha geliştirilmiş ve fonksiyonellik eklenmiş bir 

uzantısı olarak kabul edilmektedir(Gumaer, 1996: 33; Yusuf ve Little, 1998: 70). ERP, işletmelerin dışsal avantajlar 

sağlayarak etkili plan ve kontrol organizasyonu yapabilmesi için, içsel bilgiyi kullanarak işletme süreçlerini 

tanımlamak, organize etmek ve standartlaştırmak biçiminde tanımlanmaktadır(Perçin ve Ustasüleyman,2012: 295). ERP 

kurulumu büyük çaba zaman ve kaynak gerektirmektedir(Ustasüleyman ve Perçin, 2010:295). Ünğan ve Met’ göre ERP 

kurulumu uzun zaman gerektirmektedir. ERP uygulamalarına tam anlamıyla geçiş altı ay ile iki yıl arasında zaman 

alabilmektedir (Özbir, 2006:40). 

1960’lı yıllarda Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP), 1970’li yıllarda Kapalı Çevrim Malzeme İhtiyaç Planlama (MRPI), 

1980’li yıllarda Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII) ve Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP), 1990’li yıllarda ise 

işletme Kaynakları Planlaması(ERP) sistemleri geliştirilmiştir. ERP tüm adı geçen bu sistemleri kapsayan bir yapıya 

sahiptir (Okşan ve Akaydın, 2008: 230). Gelişen ve büyüyen sistemlerde meydana gelen karışıkların önlenmesi ERP ile 

mümkün olmaktadır. Bu yüzden işletmelerin ERP sistemlerine geçmeleri tercih değil zorunluluk halini almıştır. 

Bu çalışmada Kurumsal Kaynak Plânlama (Enterprise Resource Planning) sistemleri, literatürde sıkça kullanılan ERP 

kısaltması ile kullanılacaktır. Dünya çapında oldukça büyük bir pazar oluşturan bu yazılım paketinin üreticisi 

konumunda olan birçok firma faaliyet göstermekte ve bununla birlikte sisteme geçmekte olan ve geçmeyi düşünen 

firmaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin ERP sistemlerine neden ihtiyaç duydukları, 

kurulum öncesi ve kurulum sonrası farklılıklarının neler olduğu, işletmeler sistem kurulumdan sonra yaşanılan en 

önemli sorunların neler olduğunun analiz edilmesi, ERP kullanımına geçilmesi sonucu çalışan sayısında meydana gelen 

değişiklerin değerlendirilmesi ve bu bağlamda önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Uygulamaya yönelik bir araştırmayı da içeren bu çalışma, ERP uygulamalarını kullanan işletmelerin kurulum öncesi ve 

kurulum sonrasını farklarını, ERP kullanımının işletmelere fayda sağlayıp sağlamadığı, ERP kullanmayı düşünen 

işletmelerin neden ihtiyaç duyduklarının bilimsel olarak ortaya koyulması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada 

alan olarak ERP kullanan ve kullanmayı düşünen işletmeler seçilmiştir. Araştırma Çankırı ve Ankara bölgesinde 

faaliyet gösteren işletmelere yapılan anketler ile ölçülmektedir. Çalışmanın amacı çerçevesinde, ERP ’nin 

işletmelerdeki kullanımının araştırılması sebebiyle araştırmanın türü keşifsel araştırma olarak benimsenmiştir.  

Ankara OSB’de faaliyet göstermekte olan işletme sayısı 220 görüşme talebi bulunulan işletmeler; ulaşım kolaylığı, 

faaliyet gösterdiği sektör ve ERP kullanılan firma olması dikkate alınarak 95 tanesi ile görüşme talep edilmiştir. Çankırı 

OSB’de faaliyet gösteren işletme sayısı 47 faaliyet alanında 115 işletme olarak tespit edilmiş faaliyet alanı ve ERP 

kullanan işletme olması dikkate alınarak 20 işletme ile görüşme talep edilmiştir. Çankırı ve Ankara bölgelerindeki 

işletmelerden toplamda 66 tanesi araştırmanın örnek ana kütlesini oluşturmuştur. Faaliyet gösterdiği alanlar açısından 

ERP sistemine olan aşinalık ve ERP kullanımına sahip olan işletmeler olması örnek kütle seçimimizde etkili olmuştur. 

Anketlerden 6 tanesi verilerin eksik cevaplanması ve\veya rastgele cevaplanması nedeni ile değerlendirmeye alınmamış 

ve analizler 60 anket üzerinden yapılmıştır. Bu da ERP kullanan işletmelerin %50sinden fazlasından veri toplandığı 

anlamına gelmektedir ki bu tür araştırmalar için kabul edilebilir düzeydedir. 

Araştırma Yöntemi 

Çalışma öncelikle bir pilot çalışma olarak düşünülmüş ve bu doğrultuda planlanmıştır. Araştırma sonuçlarının kısa 

sürede ve tutarlı cevaplandırılmasını sağlamak amacıyla, araştırmanın veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket 

yöntemi ile verilerin toplanmasının daha sağlıklı ve uygun olacağı düşünülerek uygulanmıştır. Pilot çalışma sonucunda 

ölçeklerde yer alan soruların geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiştir. 

Çalışmanın araştırma sorularını oluşturan anket, üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Buna göre ilk bölümdeki sorular ERP 

sistemini kullanan işletmeler için, ikinci bölümdeki sorular ERP sistemini kullanmayı düşünen işletmeler için 

hazırlanmış sorulardan son bölümde yer alan sorular ise hem kullanan hem kullanmayan işletmeler için hazırlanmış 

sorulardan oluşmaktadır. İşletmeler farklı sektörlerden seçildiğinden, işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili 

sorulara da anketten yer verilmiştir. Toplam 60 soru sorulmuştur. Ayrıca bir soruda cevaplandırıcının cinsiyetini 
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belirlemek amacıyla sunulmuştur. Anket sorularının, anketi cevaplamaya katılan kişilerin anlayacağı biçimde kısa ve 

açık olarak hazırlanmasına çalışılmıştır. Anketteki 60 soru için teknik bakımdan 7, 8 ve 46. Sorular açık uçlu olarak, 9, 

10, 15, 16, 58, 59 ve 60. sorular için 7’li likert ölçeğinden ve diğer sorular için genellikle seçenekli sorulardan 

yararlanılmıştır. Bunun nedeni, anketi cevaplayanların soruları doğru ve sağlıklı biçimde anlayarak, kolay ve eksiksiz 

biçimde işaretlemelerinin sağlanmasıdır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRMESİ 

Araştırmaların bulguları olarak, anketteki tüm sorular için frekans dağılımları elde edilmiştir. Araştırmanın amacına 

uygun olarak 7 hipotez geliştirilmiştir ve bu hipotezlerin ERP kullanımına olumlu etki ettiği varsayılmıştır. Bu 

hipotezler SPSS paket programı ile test edilmiştir. Tanımlayıcı analizlerde; ortalama, standart sapma hesaplanmıştır. 

İleri analizlerde kullanılan testler:  

Wilcoxon; bağımlı iki örnek testidir. Wilcoxon testi hem farkların yönünü hem de miktarını dikkate alır. Parametrik bir 

test olan bir grupta t testine alternatif olarak uygulanır. N birimlik örnekten elde edilen iki gözlem seti farkının ortancası 

sıfır olan toplumdan çekilmiş rastgele örnek olup olmadığını test eder(Karagöz, 2010: 35).  

Çapraz tablo: Bu analizin arkasında yatan temel varsayım, kullanılan değişkenlerin normal dağılım göstermediği ve 

örneklem sayısının küçük olduğu durumlarda kullanılmasıdır(Özbay, 2009: 461). Bu istatistikler ile araştırma 

sonucunda elde edilmek istenilen bulgulara ulaşılmıştır.  Belirlenen hipotezler şu şekildedir; 

 

H1: İşletmelerin ERP kullanmaya başlamaları ile satın alma, üretim planlama, satış, lojistik, insan kaynakları yönetimi 

ve müşteri ilişkileri yönetimi sorunlarının düşmesini pozitif yönde etkilemektedir                               

H0: İşletmelerin ERP kullanmaya başlamaları ile satın alma, üretim planlama, satış, lojistik, insan kaynakları yönetimi 

ve müşteri ilişkileri yönetimi sorunlarının düşmesini pozitif yönde etkilememektedir.                         

 

H2: ERP kurulum öncesi satın alma sorun düzeyi ile kurulum sonrası satın alma sorun düzeyi arasında fark vardır.                                                                                                                                                              

H0:ERP kurulum öncesi satın alma sorun düzeyi ile kurulum sonrası satın alma sorun düzeyi arasında fark yoktur. 

 

H3: ERP kurulum öncesi müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni ile kurulum sonrası müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni 

arasında fark vardır.  

H0:ERP kurulum öncesi müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni ile kurulum sonrası müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni 

arasında fark yoktur. 

 

H4: ERP kurulum öncesi verimlilik düzeyi ile kurulum sonrası verimlilik düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi verimlilik düzeyi ile kurulum sonrası verimlilik düzeyi arasında fark yoktur. 

 

H5: ERP kurulum öncesi rekabet düzeyi ile kurulum sonrası rekabet düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi rekabet düzeyi ile kurulum sonrası rekabet düzeyi arasında fark yoktur. 

 

H6: ERP kurulum öncesi müşteri memnuniyet düzeyi ile kurulum sonrası müşteri memnuniyet düzeyi arasında fark 

vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi müşteri memnuniyet düzeyi ile kurulum sonrası müşteri memnuniyet düzeyi arasında fark 

yoktur. 

 

H7: ERP kurulum öncesi esneklik düzeyi ile kurulum sonrası esneklik düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi esneklik düzeyi ile kurulum sonrası esneklik düzeyi arasında fark yoktur. 

 

H8:ERP kurulum öncesi çalışan sayısı ile kurulum sonrası çalışan sayısı arasında fark vardır.                           

H0:ERP kurulum öncesi çalışan sayısı ile kurulum sonrası çalışan sayısı arasında fark yoktur. 
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ERP Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Tablo-1         

ERP Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler yukarıdaki 

tabloda görüldüğü gibi; önem sırasına göre sıralanmıştır. 

Buna göre; %100 ile ürün çeşidinin artması değişkeni, %93,3 

ile bilgi akışını kısa zamanda ve hızlı sağlayabilmek 

değişkeni, %86,7 ile rakiplerin önüne geçme değişkeni, 

%73,3 stok miktarını düşürme değişkeni, %66,7 ile müşteri 

ve tedarikçilerin isteklerine hızlı cevap verme değişkeni 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

ERP Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler yukarıdaki 

tabloda görüldüğü gibi; önem sırasına göre sıralanmıştır. 

Buna göre; %100 ile ürün çeşidinin artması değişkeni, %93,3 

ile bilgi akışını kısa zamanda ve hızlı sağlayabilmek 

değişkeni, %86,7 ile rakiplerin önüne geçme değişkeni, 

%73,3 stok miktarını düşürme değişkeni, %66,7 ile müşteri ve tedarikçilerin isteklerine hızlı cevap verme değişkeni 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

ERP Geçiş Aşamasında Karşılaşılan En Önemli Sorun  

Tablo-2 

 

ERP’ye geçiş aşamasında karşılaşılan en önemli sorun sisteme 

geçiş aşamasında altyapının uygun hale getirilmesi sorunu 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedenleri arasında çalışanların 

ERP’ye karşı olan tutumu ve ön yargısı aynı zamanda eğitim 

seviyesi olarak sıralanabilir. Bu değişkenden sonra % 86,7 ile 

sisteme geçiş aşamasında altyapının uygun hale getirilmesi, 

%53.3 ile kurulumun maliyetli olması ve %33.3 ile nitelikli 

işgücü bulma sıkıntısı gelmektedir. 

ERP Kurulum Öncesinde ve Kurulum Sonrasında Yaşanılan Sorunlar 

Tablo-3 

 KURULUM ÖNCESİ KURULUM SONRASI 

 DÜŞÜK ORTA YÜKSEK DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

SATIN ALMA 6,7 40,0 20,7 33,3 6,7 6,7 

ÜRETİM 

PLANLAMA 

33,3 6,7 13,3 33,3 6,7 13,3 

SATIŞ 13,3 26,7 26,7 46,7 13,3 6,7 

LOJİSTİK 20,0 20,0 26,7 40,0 20,0 13,3 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

6,7 6,7 26,7 33,3 13,3 13,3 

MÜŞTERİ İLŞ. 6,7 26,7 26,7 26,7 33,3 13,3 

 

 Kümülatif Yüzde  

 

Müşteri ve tedarikçilerin 

isteklerine hızlı cevap verme 

66,7 

Stok miktarını düşürme 73,3 

Rakiplerin önüne geçme 86,7 

Bilgi akışını kısa zamanda ve 

hızlı sağlayabilmek 

93,3 

Ürün çeşidinin artması 100,0 

Total 100,0 

 Kümülatif Yüzde 

 

Çalışanların sisteme uyum 

sağlamasındaki zorluklar 

20,0 

Nitelikli işgücü bulma sıkıntısı 
33,3 

Kurulumun maliyetli olması 53,3 

Sisteme geçiş aşamasında 

altyapının uygun hale 

getirilmesi 

86,7 

Yeni bir sisteme geçişin zor 

olması 

100,0 

Total  
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H1: İşletmelerin ERP kullanmaya başlamaları ile satın alma, üretim planlama, satış, lojistik, insan kaynakları yönetimi 

ve müşteri ilişkileri yönetimi sorunlarının düşmesini pozitif yönde etkilemektedir. 

H0: İşletmelerin ERP kullanmaya başlamaları ile satın alma, üretim planlama, satış, lojistik, insan kaynakları yönetimi 

ve müşteri ilişkileri yönetimi sorunlarının düşmesini pozitif yönde etkilememektedir. 

Araştırma sonucunda satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi sorunlarının 

düştüğü tespit edilmiştir ve H1 hipotezi kabul edilir. Ancak üretim planlama sorunlarında bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Bunun nedeninin sistem tam olarak kullanamama olduğunu söyleyebiliriz. 

 Kurulum Öncesi ve Sonrası Satın Alma Sorun Düzeyi 

 Tablo-4                    

   

 

H2:ERP kurulum öncesi satın alma sorun düzeyi ile kurulum sonrası satın alma sorun düzeyi arasında fark vardır.  

H0:ERP kurulum öncesi satın alma sorun düzeyi ile kurulum sonrası satın alma sorun düzeyi arasında fark yoktur. 

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri; .000 olduğundan anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul edilir. 

Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

 Kurulum öncesinde satın alma sorun düzeyi yüksekken kurulum sonrasında 2.40 a düşmüştür. Sorun düzeylerine 

bakıldığında minimum 1 maximum 6 değerine cevap verilmiş. Bu bağlamda çok yüksek düzeyde sorun yaşayan işletme 

olmadığını söylemek mümkündür. En çok karşılaşılan değer 4, bu da satın alma sorun düzeyinin orta düzeyde olduğunu 

ifade etmektedir. 

Kurulum Öncesi ve Sonrası Müşteri İlişkileri Yönetimi Sorun Düzeyi 

 Tablo- 5 

 

 H3: ERP kurulum öncesi müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni ile kurulum sonrası müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni 

arasında fark vardır.  

 

H0:ERP kurulum öncesi müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni ile kurulum sonrası müşteri ilişkileri yönetimi değişkeni 

arasında fark yoktur. 

0.005=0,005 olduğundan H1 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri; .005 olduğundan anlamlı değildir ve H0 hipotezi kabul 

edilir. Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

 
Kurulum Öncesi 

Satın Alma 

Sorun Düzeyi 

Kurulum Sonrası 

Satın Alma 

Sorun Düzeyi 

Mean 4,20 2,40 

Mode 4 1a 

Minumum 0 1 

Maximum 7 6 

 

 

 

 

 

Kurulum Öncesi 

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi Sorun 

Düzeyi 

Kurulum 

Sonrası Müşteri 

İlişkileri 

Yönetimi Sorun 

Düzeyi 

Mean 4,47 3,33 

Mode 4a 4 

Minumum 0 1 

Maximum 7 7 
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Kurulum öncesinde müşteri ilişkileri yönetimi sorun düzeyi 4.47 değerinde iken kurulum sonrasında 3.33 e düşmüştür. 

Bu değerler karşılaştırıldığında kurulum sonrası müşteri ilişkileri yönetiminin iyileştiğini ifade edebiliriz. Minimum 1 

maximum 7 değerine cevap verilmiş. Bu bağlamda müşteri ilişkileri yönetiminde çok yüksek düzeyde sorun yaşayan 

işletmelerde olduğunu söylemek mümkündür. En çok karşılaşılan değer tek değildir, birden fazla mod söz konusudur.  

Kurulum Öncesi ve Sonrası Verimlilik Düzeyi 

Tablo- 6 

         

 

 

 

 

 

 

H4: 
ERP kurulum öncesi verimlilik düzeyi ile kurulum sonrası 

verimlilik düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi verimlilik düzeyi ile kurulum sonrası verimlilik düzeyi arasında fark yoktur. 

 

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri; .000 olduğundan oldukça anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul 

edilir. Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında ; 

Kurulum öncesinde verimlilik düzeyi 2.93 değerinde iken kurulum sonrasında 6.00 seviyesine yükselmiştir. Bu değerler 

karşılaştırıldığında kurulum sonrası verimliliğin arttığını ifade edebiliriz. Kurulum öncesi verimlilik oranı için 0 değeri 

çıkmıştır ve verimliliğin kurulum öncesi düşük olduğu ve kurulum sonrası ise 7 değeri gözlemlenmektedir ve verimlilik 

düzeyinin ERP sistemleri kurulumu sonrası yükseldiğini ifade edebiliriz. Mode değeri incelendiğinde kurulum sonrası 

ERP kurulumunun yüksek düzeyde olduğu ve işletmelerin çoğunlukla bu yönde cevap verdiğini görmekteyiz. 

Kurulum Öncesi ve Sonrası Rekabet Düzeyi 

Tablo 7 

 

H5: ERP kurulum öncesi rekabet düzeyi ile kurulum sonrası rekabet düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi rekabet düzeyi ile kurulum sonrası rekabet düzeyi arasında fark yoktur. 

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri .000 olduğundan oldukça anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul 

edilir. Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

Kurulum öncesinde rekabet düzeyi 3.20 değerinde iken kurulum sonrasında 4.87 seviyesine yükselmiştir. Bu değerler 

karşılaştırıldığında kurulum sonrası rekabetin göreceli olarak yüksek seviyede arttığını ifade edebiliriz. ERP sistemleri 

işletmelere rekabet ortamlarında yaşamlarını sürdürme olanağı sağlar ve rakiplerinden bir adım öne geçebilme adına 

fırsatlar sunabilmektedir. Bu bağlamda rekabet ortamının ERP sistemlerinin kurulumu sonrası göreceli olarak artması 

beklenen bir sonuçtur. 

 

 

 

 

 

 

Kurulum 

Öncesi 

Verimlilik 

Düzeyi 

Kurulum 

Sonrası 

Verimlilik 

Düzeyi 

Mean 2,93 6,00 

Mode 3 6 

Minumum 0 4 

Maximum 5 7 

 

 

 

 

 

 

Kurulum 

Öncesi Rekabet 

Düzeyi 

Kurulum 

Sonrası 

Rekabet 

Düzeyi 

Mean 3,20 4,87 

Mode 3 4
a
 

Minumum 0 1 

Maximum 6 7 
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 Kurulum öncesi rekabet oranı için minumum 0 değeri çıkmıştır ve rekabete ilişkin soruların cevapları doğrultusunda 

kurulum öncesi düşük olduğu ve kurulum sonrası ise 7 değeri gözlemlenmektedir ve rekabet düzeyinin ERP sistemleri 

kurulumu sonrası yükseldiğini ifade edebiliriz. Mode değeri incelendiğinde kurulum sonrası ERP kurulumunun yüksek 

düzeyde olduğu ve işletmelerin çoğunlukla bu yönde cevap verdiğini görmekteyiz. 

Kurulum Öncesi ve Sonrası Müşteri Memnuniyet Düzeyi 

Tablo-8 

 

 

H6: ERP kurulum öncesi müşteri memnuniyet düzeyi ile kurulum sonrası müşteri memnuniyet düzeyi arasında fark 

vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi müşteri memnuniyet düzeyi ile kurulum sonrası müşteri memnuniyet düzeyi arasında fark 

yoktur. 

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri .000 olduğundan oldukça anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul 

edilir. Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

Kurulum öncesinde müşteri memnuniyet düzeyi 3.73 değerinde iken kurulum sonrasında 5.93 seviyesine yükselmiştir. 

Bu değerler karşılaştırıldığında kurulum sonrası müşteri memnuniyetinin, ERP sistemleri etkisi ile müşterilerin 

beklentileri ile müşterilerin algıları kıyaslandığında müşteriler işletmeye karşı olumlu yönde tutum ve davranışlarda 

bulunmuşlardır. 

Kurulum öncesi müşteri memnuniyet düzeyi için kurulum öncesi minumum 0 değeri çıkmıştır ve kurulum sonrasında 3 

değerine ulaşılmış buradan kurulum öncesi müşteri memnuniyetinin yüksek seviyede olmadığını ifade edebiliriz. 

Maximum değerler incelendiğinde ise müşteri memnuniyet düzeyinin kurulum sonrası 7 ye ulaşması bize müşteri 

memnuniyetinin en yüksek seviyeye ulaştığın ifade edebiliriz. 

Kurulum Öncesi ve Sonrası Esneklik Düzeyi 

Tablo-9 

 

H7: ERP kurulum öncesi esneklik düzeyi ile kurulum sonrası esneklik düzeyi arasında fark vardır.  

H0: ERP kurulum öncesi esneklik düzeyi ile kurulum sonrası esneklik düzeyi arasında fark yoktur. 

 

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri; .000 olduğundan oldukça anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul 

edilir. Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

 

 

 

 

 

 

Kurulum 

Öncesi Müşteri 

Memnuniyet 

Düzeyi 

Kurulum 

Sonrası  

Müşteri 

Memnuniyet 

Düzeyi 

Mean 3,73 5,93 

Mode 4 7 

Minumum 0 3 

Maximum 6 7 

 

 

 

 

 

 

Kurulum 

Öncesi 

Esneklik 

Düzeyi 

Kurulum 

Sonrası 

Esneklik 

Düzeyi 

Mean 3,33 5,80 

Mode 3 6 

Minumum 0 4 

Maximum 5 7 
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Kurulum öncesinde esneklik düzeyi 3.33 değerinde iken kurulum sonrasında esneklik düzeyi 5.80 seviyesine 

yükselmiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında kurulum sonrası ERP sistemleri işletmelere müşterilerin talep ve 

beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermeye, işletme içi faaliyetler, organizasyonların yanı sıra müşterilere ürün ve 

hizmet sunumunda da hızlı ve etkin olmuştur diyebiliriz. 

Kurulum öncesi esneklik düzeyi sorularına ilişkin en düşük değer 0 ve kurulum sonrası 4’tür. Bu değerlerden ERP 

kurulumu öncesi işletmelerin esneklik düzeyinin çok yüksek olmadığını, maximum değerleri incelediğimizde ise 

kurulum sonrası esnekliğin en yüksek seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. 

 

Kurulum Öncesi ve Sonrası Çalışan Sayısı 

 

Tablo-10 

 

 

 

H8: ERP kurulum öncesi çalışan sayısı ile kurulum sonrası çalışan sayısı arasında fark vardır. 

H0:  ERP kurulum öncesi çalışan sayısı ile kurulum sonrası çalışan sayısı arasında fark yoktur.     

             

0.000<0,005 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Sig. Değeri; .000 olduğundan anlamlıdır ve H1 hipotezi kabul edilir. 

Anlamlılık düzeyini ölçmek amacıyla frekans analizlerine bakıldığında; 

Kurulum öncesinde çalışan sayısı 2,87 değerinde iken kurulum sonrasında esneklik düzeyi 3,20 seviyesine yükselmiştir. 

Bu değerler karşılaştırıldığında kurulum sonrası ERP sistemleri işletmelerde çalışan sayısında artışa neden olmuştur. 

Bunun nedeni olarak işletmenin siparişlerinde meydana gelen artış, üretim kapasitesindeki artış, etkili olmuş olabilir. 

Ayrıca firma görüşmelerinde ERP sistemi kullanımında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve ERP 

kullanımında aktif çalıştırılmak üzere yeni elemanlar alındığı belirtilmiş, buda artış etkili olan önemli bir faktör olabilir. 

Kurulum öncesi esneklik düzeyi sorularına ilişkin en düşük değer 0 ve kurulum sonrası 4’tür. Bu değerlerden ERP 

kurulumu öncesi işletmelerin esneklik düzeyinin çok yüksek olmadığını, maximum değerleri incelediğimizde ise 

kurulum sonrası esnekliğin en yüksek seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. 

SONUÇ VE ÖNERİ                                                                                                                                          

Bilgisayar teknolojilerinin etkin kullanımı İşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri amacı ile tüm 

faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdürebilmeleri aynı zamanda tüm faaliyetlerini kontrol altına alabilmelerini sağlar 

(Demirel ve Karaağaç: 51-61). Bilgisayar teknolojileri sayesinde işletmeler öncelikle rekabet avantajı elde edip, 

işletmede ki tüm fonksiyonlarda verimliliği arttırabilir, emek ve zaman tasarrufu sağlayabilir ve kaliteyi geliştirebilir. 

Aynı zamanda bilgisayar teknolojileri tüm bilgilere tek bir noktadan ulaşmayı, işletmelerde ki bilgi akışını ve 

koordinasyonu sağlamayı kolaylaştırır(Ünğan ve Met, 2012). 

Araştırma sonuçlarına göre ERP kullanımında ki en önemli etkenler; iş süreçlerinde iyileşme, verilere kolay bir şekilde 

ulaşabilmek ve garanti altına alabilmek, tüm birimlerin entegre ve kontrolünü sağlama, müşteri ve tedarikçilerin 

taleplerine hızlı bir biçimde cevap verme ve rakiplerin önüne geçme faktörleridir. Bunun yanında bazı işletmeler ERP 

sistemleri kurulumu için yatırımların yüksek maliyetli olmasına ve bu yüzden ERP kullanmakta tedirginliklerine dikkat 

çekmiştir. Ancak ERP sisteminin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda maliyetlerde azalma, gelir artışı gibi olumlu 

gelişmeler görülmeyebilmektedir(Postan ve Grabski). Yatırımların yüksek maliyetli olması nedeni ile başarısızlıkların 

yaşanması işletmelere büyük zararlar verebilir. Bunun önlenmesi amacı ile öncelikle işletmeler uygun yöntemlerle 

değerlendirmeler yapmalıdır (Beşkeşe ve Tanyaş, 2006: 226 ). ERP sistemlerini kullanım kararını verme sürecinde 

yazılım firmasının finansal durumu, piyasadaki konumu, referans firmalarının memnuniyeti gibi nitel faktörler dikkate 

 

 

 

 

 

 

Kurulum 

Öncesi Çalışan 

Sayısı 

Kurulum 

Sonrası 

Çalışan sayısı 

Mean 2,87 3,20 

Mode 2
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Valid 60 60 

Missing 0 0 
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alınmalıdır (Keçek ve Yıldırım, 2010:209). Çalışmamızda elde elde edilen sonuçlarda işletmelerin ERP’ye geçiş 

aşamasında karşılaşılan en önemli sorun; sisteme geçiş aşamasında altyapının uygun hale getirilmesi olarak tespit 

edilmiştir. Bunun nedenleri arasında çalışanların ERP’ye karşı olan tutumu ve ön yargısı aynı zamanda eğitim seviyesi 

olarak sıralanabilir. Daha sonra sisteme geçiş aşamasında altyapının uygun hale getirilmesi ile kurulumun maliyetli 

olması ve nitelikli işgücü bulma sıkıntısı önemli sorunların başında geldiği araştırma sonuçlarına göre tespit edilmiştir.  

ERP sistemlerinin sağladığı faydalar uygulama aşamasından sonra başlar ve uygulama aşamasında çaba sarf etmek 

gerekir (Shatat, 2015: 40). ERP kullanım düzeyini etkileyen faktörler ise sırasıyla; ürün çeşidinin artması, bilgi akışını 

kısa zamanda ve hızlı sağlayabilmek, rakiplerin önüne geçmek, stok miktarını düşürmek ve müşteri isteklerine hızlı 

cevap vermektir. Bayraktaroğlu ve Fasal (2016: 14) çalışmalarında ERP sistemlerinin işletmelere yenilikler 

getirdiğinden kurulumu ve uygulanması aşamalarında çeşitli zorluklar yaşandığını ve karşılaşılan bu zorlukların 

çoğunun beşeri ve organizasyonel zorluklar olduğunu ele almıştır.  

 ERP sistemlerinin kurulum öncesi ve sonrasında yaşanılan sorun düzeyleri ele alındığında kurulum sonrasında 

işletmeler için sorunlarda azalma meydana gelmiş fakat üretim planlama aşaması için öncesi ve sonrası sorun düzeyi 

için farklılık meydana gelmemiştir. Tüm değişkenler değerlendirildiğinde ERP kurulumunun işletmelere sağladığı 

faydalar yadsınamaz. Bu çalışmada daha çok ERP kullanımının öncesi ve sonrası sorunları ele alınmıştır. Daha sonraki 

çalışmalarda ERP kullanımının yaygınlaştırılması için neler yapılması gerekir, kullanmayan işletmelerin kullanmama 

nedenleri nelerdir, en çok karşılaşılan nitelikli işgücü sorununun üniversitedeki bölümler bazında araştırılması 

önerilebilir. Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması, KOSGEB yazılım 

desteklerinin daha profesyonelce yönlendirilerek işletmeleri ERP sistemlerini uygulamaya teşvik edecek şekilde 

yeniden düzenlenmesinde yarar vardır. Burada belki de işin büyük bir kısmı sanayi odalarına düşmektedir. Bünyesinde 

kayıtlı bulunan üyelerine ERP sistemini tanıtmak amacıyla çeşitli toplantılar ve kongreler gerçekleştirebilir. Bunun 

yanında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ERP kullanım sıklığının artması sonucunda, kritik başarı faktörlerinin 

ve ERP’nin işletme performansına etkisi incelenebilir.  
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ÖZET 

Lojistik sektörü işletmelerinin verimliliklerinin ölçülmesi ve arttırılması için gereken düzenleme ve önlemlerin hayata 

geçirilmesi; her türden ekonomik teşekkülün başarısını doğrudan ya da dolaylı etkileyecektir. Bunun için lojistik 

işletmelerindeki işlerin analiz edilerek zaman etüdü yöntemi ile iş ve zaman standartlarının belirlenmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada lojistik işletmeleri ele alınarak seçilen işlerin etüt çalışması yapılarak iş ve 

zaman standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulguların işgücü planlamasında, verimlilik ve 

etkinlik analizlerinde kullanılması düşünülmektedir. İş ve zaman standartları kullanılarak işletmelerin olası iş yükleri 

perspektifinde görevlendirilecek personelin nitelik ve sayısı önceden belirlenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, İş Analizi, Zaman Etüdü 

 

JOB ANALYSIS AND TIME ETUDE IN LOGISTIC SECTOR 

 

ABSTRACT 

Measuring the efficiency of logistics enterprises and the implementing required regulations and measures to improve; 

will affect the achievement of consisting of all types enterprises directly or indirectly. By analyzing the jobs in the 

logistics business for that time to study the methods of work and is expected to be useful for determining the time 

standard. In this study logistics businesses made the preliminary study selected works by taking business and is aimed at 

determining the time standard. The findings will be achieved in workforce planning is intended to be used in the 

analysis of efficiency and effectiveness. It will be possible to determine the number and qualifications of human 

resources in the perspective of work loads by using work and time standarts. 

Keywords: Logistics, Job Analyses, Time Etude 

 

GİRİŞ 

Tüm organizasyonlar için başarının anahtarı olan verimlilik en basit biçimde çıktı ve girdi arasındaki orantıdır şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanım herhangi bir kuruluş, bir endüstri ya da tüm ekonomi için de geçerlidir (Kanawaty, 2004). 

Ekonomideki yoğun rekabet koşulları, işletmeleri, mümkün olan en az girdi ile daha fazla çıktı elde edebilecekleri 

uygulamalara sevk etmektedir. Girdiler minimize edilerek maksimum kâr elde etmek ve hissedarların en üst düzeyde 

çıkar sağlamaları amaçlanmaktadır. Böylece kaynaklar etkin biçimde kullanılırken etkinlik ve verimlilik örgütsel işleyiş 

içerisine bir ölçüde tesis edilmektedir.  

Kurumsal bir yapıda yönetim sürecinin tamamlanması standartlarının belirlenmesi, performansın ölçülmesi, analiz ve 

karşılaştırmanın yapılması ve düzeltici tavır alma şeklinde sıralanabilir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi 

standartların sağlıklı bir biçimde belirlenmesine bağlıdır. Yönetim sürecini tamamlamak denetimin başarılmasıyla 

mümkün olabilir. Geleneksel denetim teorisine göre denetçi veya yönetici kendisine bağlı işlerden sorumludur ve 

standartlar karşılanmadığı takdirde gerekli tavrı almak zorundadır (Ertürk, 2000). Standartlar belirlenmeden, bir 

işletmede verimli çalışılıp çalışılmadığı bilinemez. Denetimler iş standartları üzerinden sürdürülmedikçe yüksek 

performans da sürdürülemez (Nance and Nolan, 1971). 

Çağımızın değişmez gerçeği olan değişim her alanda gözlemlenmektedir. İşletmelerin başarısı, değişime ne kadar ayak 

uydurabildikleri ile doğru orantılıdır. Her örgütte değişim, beraberinde yeniden yapılanmayı gerektirmektedir. Örgütteki 

değişim devam ettiği sürece işleri yeniden belirlemek, işe uygun personeli seçmek ve istihdam etmek, onları gerektiği 

gibi eğitmek, ücretlerini belirlemek, performanslarını değerlendirmek için yöneticilerin, işlerin her özelliğini bilmesi 
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gerekir (Unutkan, 1995). İş ve zaman standartlarının belirlenmesi planlama ve yönetim etkinliği açısından çok 

önemlidir. İş analizleri ve iş ölçümleri yapılarak işlerin boyutlarının belirlenmesi ile işgücü planlaması, performans 

değerlendirilmesi ve stratejik kararlar daha tutarlı olacaktır. 

Hiçbir kurum çalışanlarının çalışma saatlerini verimsiz boş bir şekilde geçirmesini istemez. İşgücü planlaması, toplam 

iş yükü ve istihdam durumu gözetilerek adaletli bir biçimde yapılmalıdır. İşlerin boyutlarının doğru olarak bilinebilmesi 

için standart iş sürelerinin iş ölçümleri ile ortaya konması gerekmektedir. 

İşletmelerde işlerin hedeflenen tarihe yetiştirilebilmesi amacıyla iş yükünün ve istihdam edilecek personel sayısının ve 

niteliğinin önceden belirlenmesi gerekir. Bunun için de iş ve zaman standartlarına ihtiyaç vardır. Yönetim biliminin 

önde gelen isimlerinden Odiorne’un söylemindeki, “If you can not measure it you can not manage it - Eğer bir işi 

ölçemiyorsan o işi yönetemezsin” ilkesinden hareketle, her işletmede işler tüm yönleri ile analiz edilerek iş ölçümleri 

yapılmalıdır. İşletmenin personel ihtiyacının doğru olarak bilinmesi, tüm işler için gereken çalışma süresinin ortaya 

konması ile mümkün olabilir. Bu şekilde gerçek iş yükü belirlenerek daha sağlıklı plan ve programlar yapmak mümkün 

olabilecektir. 

Küreselleşme çağının etkileri ekonomik hayatta da gözlemlenmektedir. Öyle ki bilgi ve sermayenin dolaşımı için 

herhangi bir sınır söz konusu olmamakta, gerek işletmeler gerekse tüketiciler ihtiyaçlarını coğrafi konumdan neredeyse 

bağımsız bir şekilde kendi beklentilerine en uygun biçimde istedikleri yerden temin edebilmektedir. Bu durum lojistik 

işlevinin önemini çok artırmaktadır. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başarısı sadece kendileri 

açısından değil, diğer işletmelerin başarısı açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu durumda; bu işletmelerin 

faaliyet planlarını iyi yapmaları, işgücü gereksinimlerini nitel ve nicel bakımdan doğru tahmin etmeleri kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Bu zorunluluğun gereği lojistik işletmelerinde yapılan işler bilimsel yöntemlerle ele alınıp gözden 

geçirilerek zaman ve maliyetten tasarruf edip rekabet güçlerinin arttıracakları düşünülmektedir.  

Çalışmanın temel amacı, lojistik işletmelerindeki işlerin analiz edilerek zaman etüdü yöntemi ile iş ve zaman 

standartlarının belirlenmesidir. Seçilen işlerin etüt çalışması yapılarak iş ve zaman standartlarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulguların işgücü planlamasında, verimlilik ve etkinlik analizlerinde kullanılması 

düşünülmektedir. İş ve zaman standartları kullanılarak işletmelerin olası iş yükleri perspektifinde görevlendirilecek 

personelin nitelik ve sayısı önceden belirlenebilecektir.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Lojistik Faaliyetler 

Günümüzde lojistik firmalarınca yürütülen lojistik faaliyetleri başlıca on üç aşamada toplanabilir (Birdoğan, 2004); 

 Müşteri Hizmetleri  

• Talep Tahmini  

 Envanter Yönetimi  

 Lojistik İletişimi  

 Malzeme Yönetimi  

 Sipariş Süreci  

 Paketleme  

 Malzeme ve Hizmet Desteği  

 Fabrika ve Ambar Seçimi  

 Tedarik Süreci  

 Ters Lojistik  

 Ulaştırma ve Dağıtım  

 Ambarlama ve Dağıtım  

YÖNTEM 

İş ölçümlerine başlanmadan önce, işlerin temel kapsamlarının belirlenmesi, verimli ve verimsiz kısımlarının ayrılması 

ve etkin olmayan bölümlerin prosesten çıkarılması için işler tüm yönleriyle ele alınarak incelenmesi düşünülmektedir.  

Etkin Olmayan Süre 

Bir işin toplam süresini oluşturan bölümleri vardır. Toplam iş süresi temel iş süresi ve etkin olmayan sürelerin 

toplamından oluşmaktadır. Temel iş süresi temel iş kapsamı, süreç ile ilgili ek iş kapsamı ve yöntem kaynaklı ek iş 
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kapsamından oluşmaktadır. Temel iş kapsam ı daha fazla azaltılması olanaksız en düşük çalışma süresidir(Kanawaty, 

2004).Süreç ile ilgili ve yöntem kaynaklı ek iş kapsamı iş analizleri, süreç planlaması, metot etütleri ve iş ölçümleri ile 

azaltılabilecek iş sürelerinden oluşmaktadır. 

Alternatif yöntemler denenerek metot geliştirme çalışmaları ile yöntem kaynaklı ek iş kapsamı azaltılabilir. Mevcut 

koşullar altında toplam iş süresini uzatan etkin olmayan süreler yer alabilir. Etkin olmayan süre bir personelin, görevli 

olduğu işle ilgisi olmayan herhangi bir faaliyet için harcadığı süredir (Kanawaty, 2004). Nedeni ne olursa olsun çalışma 

sürelerinin boşa geçirilmesi sonucunda toplam süreyi uzatan işlerin bir parçası olmayan faaliyet süreleridir. Yöntemin 

denetiminde olan etkin olmayan sürelere neden olan uygulamalar iyi bir yönetim anlayışı ile tamamıyla ortadan 

kaldırılabilir. Personel denetiminde olan etkin olmayan süreler ise disiplin ve personeli motive edecek yaklaşımlar ile 

minimize edilebilir. Etkin olmayan sürelerin olabildiğince ortadan kaldırılması yönetim tarafından hedef olarak 

alınmalıdır. 

Verimlilik ve Etkinlik 

Verimlilik, bir sektör ya da işletme için çıktının girdiye oranıdır. Girdi, yapılmakta olan işin tüm maliyet unsurlarını 

kapsamaktadır. Eğer mevzu işgücü verimliliği ise, çalışılan işgücü saatinin üretilen çıktı miktarı ile ölçülmesi gerekir 

(Mayers and Stewart, 2002). İmalat dışı sektörlerde çıktı, bir birim işin yapılması ya da hizmet sektöründe bir hizmetin 

sunumu olarak ele alınabilir. 

Üretim faktörlerinden mümkün olan en üst düzeyde yararlanabilmek için aralarındaki ilişkilerin bilinmesi, 

düzenlenmesi ve ölçülmesi gerekir (Kobu, 1996). İş kapsamındaki etkin olmayan sürelerin azaltılması, iş verimliliğinin 

artmasını sağlamaktadır. Basit olarak ifade edecek olursak verimlilik artışının, minimum girdi ile maksimum çıktı 

sağlayacak uygulamaların bir ürünü olduğu söylenebilir. Etkinlik bireysel olarak kullanılan bir terimdir. Çalışanların 

performansı değerlendirildiğinde, performanstaki değişme yüzdesi olarak ele alınabilir (Mayers and Stewart, 2002). 

%
,

,
,

Standart Zaman
Etkinlik Performans

Gerçekleşen Zaman
   

İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli faaliyeti ekonomiklik ve etkinlik yönünden etkileyen tüm 

kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik 

olup özellikle metot etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir. İster mevcut uygulamaların 

çözümlenmesinde, ister yeni uygulamaların geliştirilmesinde olsun, bir işlemin etkinliğini etkileyen etmenlerden 

hiçbirinin savsaklanmamasını ve işlemle ilgili bütün olayların göz önünde tutulmasını sağlar (Kanawaty, 2004). 

ETÜT ÇALIŞMASININ KAPSAM VE METODOLOJİSİ 

Başlangıç adımı olarak organizasyonun yapısı incelenerek etüdü yapılacak birimler ve işler belirlenmelidir. 

Birimler ve işler belirlendikten sonra işlerin analizi yapılacaktır. İş ile ilgili tüm bilgi kaynakları araştırılarak gerekli 

veriler toplanacaktır. Daha sonra, uzman görüş de alınarak iş ile ilgili tüm faaliyetler iş öğeleri altında toplanacaktır.  

İş ölçümü yöntemleri incelenerek, her bir iş öğesinin standart zamanını belirlemeye yönelik en uygun yöntem 

belirlenecektir. Belirlenen yöntem dahilinde iş ölçümleri yapılarak derlenen faaliyet zaman değerleri, standart çalışma 

temposu ile çarpılıp normal zaman değeri hesaplanacak; faaliyetler, iş öğeleri ile ilişkilendirilerek hangi öğeye ait ise o 

öğe içinde hesaplamaya dahil edilecektir. 

İş öğeleri kapsamındaki faaliyetlerin normal zaman değerleri belirlendikten sonra bu değerler toplanarak her bir iş öğesi 

için normal zaman değeri hesaplanacaktır. Öğe kapsamındaki faaliyetlerin boyutları ve farklılıkları da gözetilerek her iş 

öğesi için tolerans belirlenecektir. Normal zaman değerine toleranslar da eklenerek standart zaman hesaplanacaktır. 

Elde edilen bulgular, verimlilik ve etkinlik analizleri, işgücü planlaması vb. amaçlarla kullanılabilecektir.  

İŞ ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ 

İş ölçümü, nitelikli bir işçinin, belli bir işi,  belli bir çalışma hızıyla(tempoyla) yapması için gereken zamanı saptamak 

amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasıdır şeklinde tanımlanmıştır(Kanawaty, 2004). Bir başka tanıma göre iş 

ölçümü; bir işlemin(veya işlemi oluşturan öğelerden birinin) belirli çalışma şartları altında ve belirli yöntemlerle yeteri 

kadar eğitim, bilgi ve yeteneğe sahip bir işçi tarafından, bir işgünü boyunca aşırı yorgunluk yaratmayacak bir çalışma 

hızı ile yapılabilmesi için geçen sürenin tespiti amacı ile uygulanan tekniklerdir (Nadler, 1963). Zaman standartları 

konulurken hedef olarak alınan standart, işine uygun ve alışkın bir nitelikli işçi tarafından erişilebilecek ve onda ek bir 

yorgunluğa neden olmayacak bir standarttır. İşin standart zamanı, söz konusu iş ile ilgili öğelerin, oluş çoklukları da göz 

önüne alınarak, hepsinin standart zamanlarının toplanması ile elde edilir(Kanawaty, 2004).Bu süreye, işçinin kişisel 

ihtiyaçları ve beklenmeyen gecikmeler için eklenen toleranslarla bulunan değere standart zaman denir(Kobu, 1998). 

İş ölçümü yöntemlerinin başında zaman etüdü gelir. Bu nedenle iş ölçümü kavramı yerine “Zaman Etüdü” kavramı 

sıkça kullanılmaktadır (Mundel, 1973). Bu bölümde iş ölçümü kavramının tanımı yapılacak,iş ölçümü yöntemleri 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

369 
 
 

 

incelenecekve çalışma kapsamında kullanılacakyöntemler anlatılacaktır. Daha sonraki bölümlerde, belirlenen yöntemler 

kullanılarak analizi yapılan işlerin standart zamanları hesaplanacaktır. 

İş Ölçümü Yöntemleri 

Taylor’un Bilimsel Yönetim Anlayışı farklı yöntem ve anlayışlar ile biçimlenerek günümüze kadar gelmiştir. İlk 

zamanlar sadece imalat sektöründe ve kısa süreli tekrar eden işlerde uygulanan iş ölçümü çalışmaları, günümüzde 

hemen tüm sektörleri içine alan bir uygulama alanına sahiptir denilebilir. Uygulama alanı genişledikçe kronometre ile 

doğrudan zaman ölçümü tekniği yerine iş zamanının daha kısa sürede, daha az bir maliyet ile ölçülmesine imkan veren 

yeni teknikler ortaya çıkmıştır. 

Önceden Belirlenmiş Zaman Standartları Yöntemi (PTS) 

Frederick W.Taylor’dan sonra yönetim bilimi, işlerin basit öğelerinin standart zamanlarının saptanmasının cazibesinin 

farkına varmıştır (Niebel and Freivalds, 2003).Önceden belirlenmiş zaman standartları yöntemi, temel beden hareketleri 

için hesaplanmış zamanlardan yararlanarak belli bir performans düzeyinde yapılan bir işin zamanının saptanmasında 

kullanılan bir iş ölçme tekniğidir (Kanawaty, 2004). 

Önceden belirlenmiş zaman standartları yönteminde ofis işlerinin %95’inin etüdüne imkan veren bir katalog mevcuttur. 

MCD (Master Clerical Data Card) Ofis işlerinde standart süreler için PTS yönteminin kullanılması çok işlevseldir. PTS 

yöntemini kullanırken aynı süreçte metot geliştirme çalışmalarının analizi de mümkündür (Nance and Nolan, 1971). 

Standart Veriler Yöntemi 

Kayıtlarda zaman içerisinde oluşan süre ve çıktı ile ilgili bilgilerin kullanılması ile çıktı birimi başına ortalama zamanın 

hesaplandığı bir tekniktir. İdari kayıt verileri ile elde edilen standartlar ne olması gerektiğini değil, durumun ne 

olduğunu ortaya koyan standartlardır. İdari kayıt verileri tek başına kullanılarak bir standart geliştirmek verimlilik 

açısından etkin sonuçlar doğurmayacaktır (Nance and Nolan, 1971). 

Doğrudan Ölçme Yöntemi (Zaman Etüdü) 

Zaman etüdü yöntemi, belirli koşullar altında yapılan belli bir işin öğelerinin zamanı ve derecesini kaydederek ve bu 

yolla toplanan verileri çözümleyerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında (tempoda) yapılabilmesi için gereken 

zamanı saptamakta kullanılan bir iş ölçme tekniğidir (Kanawaty, 2004). 

Zaman etüdünde örnek büyüklüğünün yeterliliği, hedeflenen güven düzeyine göre değişmektedir. Örneğe ait standart 

sapmanın hesaplanmasına ilişkin formül aşağıda verilmiştir (Niebel and Freivalds, 2003). 
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n  Örnek büyüklüğü 

s  Standart sapma 

x  Örneğe ait zaman değeri ortalaması 

ix  i  örneğinin gözlem zamanı 

Normal zaman ise gözlem zamanının standart çalışma temposuna indirgenmesi ile oluşan değerdir. Standart zaman ise 

normal zamana toleransların eklenmesi ile oluşan nihai değerdir. İki farklı şekilde hesaplanması mümkündür (Niebel 

and Freivalds, 2003). 
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NZ  Normal zaman 

R  Standart çalışma temposu 

T  Tolerans 

SZ  Standart zaman 

İş Örneklemesi Yöntemi 

İş örneklemesi; çalışanların zamanlarını iş başında ne şekilde geçirdiklerinin tesadüfî olarak gözlemlendiği bir 

yöntemdir(Mayers and Stewart, 2002). Periyotları uzun olan, değişken ve tesadüfî faaliyetlere sıkça rastlanan, ayrıntılı 

iş elemanlarını ölçmenin mümkün olmadığı, ancak genel faaliyetlerin sürelerinin gözlem yolu ile tespit edilebildiği 

uzun devreli işler için uygundur.İş örneklemesi ağırlıklı olarak imalat destek işlerinde, ofis işlerinde, endirekt işlerde ve  

hizmet sektöründe zaman standartlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.  

İmalat sektöründeki kısa süreli tekrar edilen işlerde çok olumlu sonuçlar veren zaman etüdü yöntemi yerine daha az 

maliyetli ve uzun süreli işler için uygun olan iş örneklemesi tekniği ortaya çıkmıştır. İş örneklemesi yönteminin bir 

diğer adı faaliyet örneklemesidir. Genellikle uzun devreli faaliyetlerin ölçülmesinde başvurulan bir yöntemdir. İş 

örneklemesi dört farklı şekilde uygulama alanına sahiptir (Mayers and Stewart, 2002): 

Oran Analizi:  İşler öncelikli olarak öğelerine ayrılır. İkinci olarak öğelerin üretken ve üretken olmayan kısımları için 

bir ön oran tahmini yapılır. Daha sonra bir miktar ön gözlem yapılır. Belirlenen güven düzeyinde, ön gözlem 

neticesinde elde edilen veriler kullanılarak, yapılması gereken gözlem sayısı belirlenir.  Böylelikle işin normal zamanı 

belirlenir. 

Performans Örneklemesi: Çalışma hızı temposunun belirlenmesinde kullanılır. 

Süreç Etkinlik Analizi: Çeşitli oran analizi sonuçlarının standart bir formatta bir araya getirilerek karşılaştırma 

yapılmasıdır.  

Standart Zaman Analizi: İşlerin standart zamanlarının belirlenmesinde kullanılır. Diğer iş örneklemesi uygulamalarının 

tümü bir araya getirilerek zaman standartları belirlenir. 

Çalışma kapsamında tesadüfî ve değişken faaliyetleri kapsayan, yapılan işin çıktısı ile ilişkilendirilemeyen uzun devreli 

endirekt iş öğelerinin zamanlarının ölçülmesinde iş örneklemesi yöntemi kullanılacaktır. İş örneklemesi yönteminde 

gözlem sayısının belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmaktadır.  
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p  Bir olayın oluş yüzdesi 

q  Bir olayın olmama yüzdesi (1 )p  

k  Hata payı  

  Anlam düzeyi 

n  Gerekli gözlem sayısı 

İş örneklemesinde gözlem zamanı gözlem sürecindeki çıktı ile ilişkilendirilerek hesaplanmaktadır. Toplam gözlem 

zamanı, gözlem periyodunda oluşan çıktıya oranlanarak çıktı birimi başına gözlem zamanı hesaplanır. Normal zaman 

ise gözlem zamanının standart çalışma temposuna indirgenmesi ile oluşan değerdir. Normal zamana toleransın 

eklenmesi ile standart zamana ulaşılır (Niebel and Freivalds, 2003). 
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TZ  Toplam gözlem zamanı 

P  Gözlem periyodunda oluşan toplam çıktı sayısı 

in  i öğesi için oluş sayısı 

n  Toplam gözlem sayısı 

__

R  Ortalama çalışma temposu ( /R n ) 

 

Analitik Tahmin ve Tarihi Kayıtlar Yöntemi 

Analitik tahmin yöntemispesifik bir işin öğelerini belirli bir performans düzeyinde gerçekleştirmek için gereken 

zamanın bilgi birikiminden, idari kayıt verilerinden veya öğelerin gerçekleşme deneyimlerinden faydalanılarak 

çıkarıldığı bir iş ölçümü tekniğidir. Bilgisine başvurulan uzman görüş, işi gözetip denetleyen amirden ya da işin 

uzmanından alınmalıdır (Mayers and Stewart, 2002). Analitik tahmin yöntemi, uzun periyotlar içeren ve diğer 

tekniklerle ölçülmesi çok zor ve maliyetli olan işlerin ölçülmesinde kullanılır (Kanawaty, 1992). Uzun, karmaşık ve 

kendine has özellikleri olan bir işlemin sadece kronometre veya standart veriler yardımı ile ölçülmesi oldukça güçtür. 

Böyle bir durumda başvurulacak en etkili çözüm; işlemi basit ve kısa süreli elemanlarına ayırmak, bunları uygun 

yöntemler ile ölçtükten sonra bulunan değerleri toplayarak standart zamanı hesaplamaktır (Kobu, 1996). Tanımda da 

belirtildiği gibi işler öğelerine ayrıldıktan sonra iş ölçümünde farklı yöntemler kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında da 

genel olarak bu prensip benimsenecektir. 

İş Ölçümü Yönteminin Seçilmesi 

İşler öğelere ayrıldıktan sonra farklı yöntemler kullanılarak ölçülebilir. Analitik tahminyönteminin en belirgin avantajı 

hızlı ve düşük maliyetli olmasıdır. Tecrübeli ve iyi eğitimli personelden bilgi toplanıyor olması yöntemi aynı zamanda 

güvenilir kılmaktadır.  Bir işin yapılması için gereken performansın belirlenmesinde geçmiş tecrübelerin kullanılması, 

zaman etüdü tekniği ile karşılaştırıldığında bu tekniğin en zayıf yanını oluşturur. Ancak en kötü standart bile hiç 

standart belirlenmemiş duruma kıyasla iyidir (Mayers and Stewart, 2002). İşlerin devre uzunlukları iş ölçümü yöntemini 

belirlemek açısından önemlidir. Çizelgede görüldüğü gibi uzun devreli işler için iş örneklemesi yöntemi kullanışlıdır. 

Devre Zamanı ve Çıktı Hacmine Göre Önerilen İş Ölçümü Yöntemleri 

Yapılan İşin Çıktı Büyüklüğü 

Devre Zamanı 

Uzunluğu 
1 000 < x 100< x < 1 000 x < 100 

UZUN İş Örneklemesi 
İş Örneklemesi 

Doğrudan Ölçme 

Analitik Tahmin 

İş Örneklemesi 

Tarihi Kayıtlar 

ORTA 

İş Örneklemesi  

Doğrudan Ölçme  

PTS 

Doğrudan Ölçme 

İş Örneklemesi    

Analitik Tahmin 

Tarihi Kayıtlar 

Doğrudan Ölçme 

KISA PTS 
PTS 

Doğrudan Ölçme 

Doğrudan Ölçme 

Analitik Tahmin  

NOT: Standart Veriler Yöntemi iş hacmi ve devre uzunluğu ne olursa olsun tüm işlerde kullanılabilir. 

(Mayers and Stewart, 2002)s.66 

Direkt işlerin ölçülmesinde kullanılmakta olan iş ölçümü teknikleri; zaman etüdü, PTS, standart veriler, zaman 

formülleri ve iş örneklemesi, endirekt ve yönetim işlerinde de işlerin zamanlarının ölçümünde kullanılabilir (Niebel and 

Freivalds, 2003). Bazı endirekt iş grupları için önerilen iş ölçümü teknikleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 
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Endirekt İş Standartlarını Belirlemekte Kullanılabilecek Yöntemler 

Endirekt İş Grubu Tavsiye Edilen İş Ölçümü Yöntemleri 

Rutin Tamir İşleri             

(0.5-3 Saat Devreli) 
Standart Veriler, MTM-2, MTM-3, İş Faktörü, MOST 

Komplike Tamir İşleri        

(3-40 Saat Devreli)  
Uluslararası Endirekt İş Standartları 

Nakliye-Ulaştırma İşleri Standart Veriler, MTM-2, MTM-3, İş Faktörü, MOST 

Malzeme-Depo İşleri Uluslararası Endirekt İş Standartları 

Denetim-Kontrol İşleri Standart Veriler, MTM-2, İş Faktörü, MOST 

Malzeme Tasarımı  Uluslararası Endirekt İş Standartları 

Tedarik İşleri Tarihi Kayıt Verileri, Analizler, İş Örneklemesi 

Muhasebe İşleri Tarihi Kayıt Verileri, Analizler, İş Örneklemesi 

Fabrika Mühendislik İşleri Tarihi Kayıt Verileri, Analizler, İş Örneklemesi 

Ofis İşleri Standart Veriler, İş Faktörü, MTM-2,MOST,İş Örneklemesi 

Destek Hizmetleri Standart Veriler, Uluslararası Endirekt İş Standartları 

Yönetim İşleri Tarihi Kayıt Verileri, Analizler, İş Örneklemesi 

MTM (Metots Time Measurement) MOST (Maynard Operation Sequence Technique) (Niebel and Freivalds, 2003, 

s.580) 

Standart geliştirmek zor olsa da endirekt işler, direkt işlere nazaran maliyetleri kısmak ve verimliliği artırmak 

bakımından daha fazla potansiyele sahiptir. Endirekt işlerin standart zamanlarının belirlenmesinde genel prosedür; 

ortalama koşulları temsil edecek yeteri kadar zaman verisi elde edildikten sonra işlerin elemanlarına ait sürelerin 

tablolaştırılarak standart sürelerin elde edilmesidir. Endirekt ve yönetim işlerinin standart sürelerinin belirlenmesine 

yönelik otomatik bir prosedür yoktur. Analizci her iş öğesini ayrı değerlendirip farklı bir iş ölçümü yöntemi 

uygulayabilir (Niebel and Freivalds, 2003). 

Çalışma kapsamında önceden belirlenmiş zaman standartları yöntemi (PTS) dışında açıklaması yapılan diğer tüm 

yöntemler kullanılacaktır. Zaman etüdü ise sadece direkt öğelerin normal zamanlarının ölçülmesinde kullanılacaktır.   

STANDART ZAMANLARIN ÖLÇÜMÜ 

Bundan önceki adımlarda işler aşamalarına ve onlar da öğelerine ayrıldıktan sonra ayrıntılı öğe açıklamaları yapılarak 

öğelerin hangi faaliyetleri kapsadığı ortaya konulacaktır. Daha sonra iş ölçümü yöntemleri belirlenerek iş öğelerinin 

ortalama normal zaman değerleri ölçülecektir. Bu bölümde ise her bir iş öğesine ait toleranslar belirlenerek öğelerin 

standart zamanları hesaplanacaktır.   

Toleranslar 

Toleranslar, işteki zorunlu ihtiyaç molaları, yorgunluk ve arızî gecikmelerintelafi edilerek iş süresine eklenmesi 

aşamasıdır. Toleranslar standart zamana normal zamanın bir yüzdesi olarak dahil edilmelidir. Toleranslar üç grupta 

değerlendirilebilir(Niebel and Freivalds, 2003). Bunlar: 

Sabit Toleranslar:  

Kişisel İhtiyaç Toleransı: Temizlik, su içme, tuvalet molası, çay molası vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması için standart 

süreye eklenmesi gereken zamanı ifade eder. Ortalama normal koşullar altında % 5 olarak benimsenmiştir. 

Basit Dinlenme Toleransı: İş esnasında oluşan yorgunluğun telafi edilmesi gerekir. Normal iş koşulları altında ortalama 

% 4 olarak benimsenmiştir. 

Değişken Toleranslar:  Değişken iş koşulları, çalışana beraberinde ek yorgunluk ve değişen ağırlıkta iş zorluğu 

getirmektedir. Değişken iş koşulları,ayakta durma, anormal iş pozisyonu, ağırlık kaldırma, kötü ışık, atmosfer koşulları, 

aşırı dikkat, gürültü seviyesi, zihinsel zorluk, tekdüzelik, sıkıcılık başlıkları altında incelenebilir. 

Özel Toleranslar:  

Önlenebilir Gecikmeler: Çalışma esnasında sosyal nedenlerden dolayı bir iş arkadaşının ziyaret edilmesi, işe geç kalma 

vb. durumlardır. Bu gecikmeler etkin olmayan iş sürelerine neden olur. Etüt kapsamında toleranslar belirlenirken 

önlenebilir gecikmeler için pay ayrılmayacaktır. 
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Önlenemeyen Gecikmeler: Standart sürelerin hesaplanması aşamasında tespit edilen düzensiz ve seyrek oluşan 

gecikmeler için de temel iş kapsamı içersinde pay ayırmak gerekmektedir. Zira işler çok iyi bir plan çerçevesinde 

programlansa da bazı dışsal değişkenler nedeniyle iş süreçlerinde öngörülemeyen aksamalar yaşanabilmektedir. 

Ekstra Tolerans: Gözlem süresi boyunca hiçbir aşamada karşılaşılmayan gecikme ve duraksamalar, işin 

gözlemlenemeyen zamanlarının bir anında karşılaşılabilecek bir durumdur. Bu türden gecikmelerin iş süresine dâhil 

edilmesi gerekir, çünkü ileride yapılacak olan plan ve öngörülerin gerçekleşmesi belirlenen standart sürelerin 

doğruluğuna bağlıdır. 

Politik Tolerans: Bu çalışma kapsamında toleranslar belirlenirken politik pay ayrılmayacaktır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), toleransların saptanmasına ilişkin herhangi bir standardı benimsememiştir ve 

benimseme yanlısı da değildir (Kanawaty, 2004). Ancak ILO’nun toleranslar için tavsiye ettiği bir tolerans tablosu 

mevcuttur ve aşağıda gösterilmiştir. 

Çizelge 2.20 ILO Tavsiye Edilen Toleranslar  

TOLERANSLAR DERECE ÖNERİLEN TOLERANS ORANI (%) 

Sabit Toleranslar   

 Kişisel İhtiyaç Toleransı Sabit 5 

 Basit Dinlenme Toleransı Sabit 4 

Değişken Toleranslar   

 Ayakta Durma  Oturarak – Ayakta 0 – 2 

 Anormal İş Pozisyonu Düşük – Orta – Yüksek 0 – 2 – 7 

 Ağırlık Kaldırma  5 – 75 kg aralığı 0 – ... – 22 

 Aydınlatma Yetersiz – Orta – İyi  0 – 2 – 5 

 Atmosfer Koşulları Değişken 0 – 100 

 Dikkat Seviyesi Düşük – Orta – Aşırı  0 – 2 – 5 

 Gürültü Seviyesi Düşük – Orta – Yüksek 0 – 2 – 5 

 Zihinsel Zorluk Rutin – Kompleks - Aşırı 1 – 4 – 8 

 Tekdüzelik Düşük – Orta – Yüksek 0 – 1 – 4 

 Sıkıcılık  Düşük – Orta – Yüksek 0 – 2 – 5 

Özel Toleranslar   

 Önlenebilir Gecikmeler – – 

 Önlenemeyen Gecikmeler – – 

 Ekstra Tolerans – – 

 Politik Tolerans – – 

(Niebel and Freivalds, 2003, s.580) 

Yöntem olarak, işin bütünü için bir tolerans oranı belirlemek mümkün olduğu gibi işin her bir öğesi için ayrı oranlar 

belirlemek de mümkündür. Toleranslar ILO’nun tavsiyesi doğrultusunda her iş öğesi için minimum % 9 olarak 

belirlenecektir. Bunun yanı sıra değişken toleranslar, gözlenen iş koşulları ve uzman görüş alınarak birlikte 

değerlendirilecektir. İş öğeleri için belirlenen toleranslar standart zaman tabloları ile birlikte verilecektir. 

YORUMLAMA VE SONUÇ 

Literatür incelendiğinde, ekonomik faaliyetlerin hemen hemen tamamının başarısında tamamlayıcı bir unsur teşkil eden 

lojistik fonksiyonunun, yeterince analiz edilerek doğru yöntemlerle işletilmesi için saptamalar yapılmadığı 

görülmektedir. Bu çalışma ile, bir sektör olarak lojistiğin gereken detayda ele alınarak incelenip, kapsamı içerisindeki 

faaliyetlerin hangi standartlara tabi olabileceğinin belirlenmesi için öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın 

ulaşmayı hedeflediği standartların geliştirilmesi mümkün olursa, bu standartlara göre işletmelerin mevcut durumunun 

analiz edilmesi ve üretim yönetimi bağlamında fonksiyon merkezli performanslarının değerlendirilmesi mümkün 

olabilecektir. Çalışma kapsamında öncelikle, lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde işler, literatürden elde 

edilen bilgilerden de istifade edilerek, etüt edilmek suretiyle tasnif edilecektir. Yapılan tasnife mukabil, aralarındaki 
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girdi-çıktı ilişkileri dikkate alınarak; işlere ilişkin standartlar, ölçüm yöntemleriyle saptanmaya çalışılacaktır. Böylece 

mevcut koşullarda işletmelerin performanslarını değerlendirmekte kullanılacak standartlara erişilmeye çalışılacak; bu 

standartlardan hareketle sektördeki işletmelere katkı sunacak öneriler geliştirilebilecektir. 
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ÖZET 

Disiplin, örgütsel amaçlara ulaşmada gerekli olan davranış kalıplarını ve şekillerini ortaya koyan çalışanlara yönelik 

kuralları ve düzenlemeleri içeren bir olgu bütünüdür. Disiplin, kötü alışkanlıklardan kaçınma, doğru davranışı 

oluşturma ve devam ettirme amaçlı bir alışkanlık ürünüdür. Ayrıca disiplin, sadece çalışanı cezalandırma üzerine kurulu 

bir kavram değildir. 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi-kötü, 

doğru-yanlış gibi durumları ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır ve çoğu zaman “ahlâk felsefesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Meslek Etiği, doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları 

olarak tanımlanabilir. 

Betimsel olarak yapılan bu çalışmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hastanesinde çalışan idari personeller (sekreter, 

büro memuru, sorumlu/şef) oluşturmaktadır. Araştırma evreninin tamamına (N=200) anket dağıtılmış, 108 anketin 

(evrenin %54’ü) dönüşü olmuştur. Çalışmanın verileri, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, kişisel bilgi formu ve 

“Disiplin Yönetimi ölçeği” ve “Yönetsel Etik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların, disiplinin personel ve işyeri için gerekliliğine inandığı, etik kavramını 

önemsedikleri, yöneticilerin ahlaki değerlere önem vermeleri gerektiğine inandıkları, ceza uygulamasının çalışan 

disiplininde iyi bir araç olmadığını görüşünde oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcılar çoğunluğunun kurum içi 

atamalarda eğitim ve yeterlilik durumundan çok bir takım yakınlıklara (siyasi, cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiği; 

kurumda disiplin kurallarının uygulanmasında ve iş bölümünde herkese eşit davranılmadığı; kurumda  ödül ve cezanın 

adil olarak uygulanmadığı; yönetimin çalışanlara karşı açık ve dürüst davranmadığı görüşünde oldukları da 

görülmüştür.  

Katılımcıların verdikleri cevaba göre, çalışanların %92.7’sinin yönetimde en önemli sorunu ast-üst arasında 

iletişimsizlik olarak gördüğü, %56’sı iyi bir memur olmak için halka hizmeti en önemli görev bildiği, %47.7’sinin 

çalışmalarda daha istekli ve verimli olmak için iş dağılımı ve ücret adil olması gerektiği görüşünde olduğu saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Disiplin, Disiplin Yönetimi, Etik, Yönetsel Etik. 
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INVESTIGATION OF DISCIPLINARY MANAGEMENT FROM PERSPECTIVE THE 

ADMINISTRATIVE ETHICAL: SAMPLE OF A PUBLIC UNIVERSITY HOSPITAL 

ABSTRACT 

Discipline is a set of rules and regulations for cases involving employees who demonstrate behavior patterns and shapes 

that are necessary to achieve the organizational objectives. Discipline is a habit for the product to create and maintain 

the right behavior and avoid bad habits. In addition, discipline is not just a concept based on the employee's punishment. 

Ethics forms the basis for individual and social relationships people establish values, norms, rules, good and bad, right 

and wrong is the situation like in terms of researching a moral philosophy and often "moral philosophy" is called. 

Professional Ethics can be defined as people directly in the relevant professional rules of conduct to be followed. This 

population of study was conducted descriptively at a public university hospital employees from administrative staff 

(secretaries, office clerk, responsible / chef) is formed. Surveys of all the universe (N200) distributed 108 questionnaires 

(54% of the population) were collected. The study's data was collected to personal information form and "Discipline 

Management Scale" and "Managerial Ethics Scale" at between April-May 2013. 

According to the survey results, participants was found that in the opinion  to believes that the discipline and the need 

for the workplace, attaches importance to ethics, believe managers should give importance to moral values, it isn’t a 

good tool for running applications that discipline penalties. In addition, the majority of participants in the case of in-

house training and competence in the appointment of a team to very close proximity (political, gender, kinship, etc.) is 

given; institutions in the implementation and the business section of the disciplinary rules that treat everyone equally; 

institutions are not applied in a fair reward and punishment; open to management and employees have seen that the 

opinion is not honest.  

According to the answers of respondents, It was found to be in sight 92.7% of the most important problems in the 

management of communication between employees saw as hierarchical, 56% of the public service to be a good officer 

knows that the most important task, it should be a fair distribution of work and wages of 47.7% in studies to be more 

motivated and productive. 

Key words: Discipline, Discipline Management, Ethics, Managerial Ethics. 

 

GİRİŞ  

Günümüz küresel rekabet ortamında örgütler, insan ve davranışları konusunda psikolojik ve sosyolojik temelli inceleme 

ve araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Çalışanların iş gereklerine uygun davranış sergilemeleri ve bu davranışların 

onların performansları üzerindeki etkisi, işyerinde disiplin, disiplin yönetimine duyulan ilgiyi artırmıştır. Disiplin çok 

kapsamlı ve uygulanmasında birtakım yönetsel beceriler gerektiren kritik bir konu olması nedeniyle işletme faaliyetleri 

içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir (Seçkin,2009). 

İşletmeler, faaliyetleriyle örgütsel amaçlara ulaşmayı hedeflemekle birlikte, çalışanların da hedeflerine ulaşmasında bir 

araç olarak değerlendirilir. İşletmeler bu hedeflere ulaşabilmek için faaliyetlerinde çalışanların zihinsel ve bedensel 

emeğinden yararlanırlar. Ancak bazı durumlarda çalışanlar kendi amaçlarına ulaşmayı daha öncelikli görerek örgütsel 

hedefleri ikinci plana itebilirler. Dahası bu doğrultuda örgütsel amaçlara aykırı da davranabilirler (Can ve ark., 1998).  

Örgütlerde meydana gelen kural ihlalleri neticesinde çalışana nasıl yaklaşılacağı konusunda da çeşitli görüşler vardır. 

Bu yaklaşım şekillerinden biri, cezalandırıcı disiplin olarak adlandırılan yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, kural ihlali 

yapan kişi, cezalandırılır ve böylece istenmeyen davranışın bu şekilde düzeltileceği, tekrarlanmayacağına inanılır. Bu 

yöntemde, tehdit ve korkutma ön plandadır. Diğer yaklaşım ise, korku ve tehdit, yerini telkin ve tavsiyelere dayalı 

cezalandırıcı olmayan olumlu disiplin yaklaşımıdır.  Personelin saygınlığına ve onuruna önem veren bu yaklaşımda 

kişinin suçu işleme nedenleri ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılacağı üzerinde durulur (Kaplan, 2008). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırma, işletmelerde disiplin yönetiminin araç ve sonuçları açısından yönetsel etik üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Bu kapsamında katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile anket sorularına verilen cevaplar 

arasında anlamlılık olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Disiplin, örgütsel amaçlara ulaşmada gerekli olan davranış kalıplarını ve şekillerini ortaya koyan çalışanlara yönelik 

kuralları ve düzenlemeleri içeren bir olgu bütünüdür. Yöneticiler, çalışanlar üzerinde disiplini oluşturmak için kuralları 

çalışanlarına bildirmeli ve bunlara uyulmasını sağlamalıdır. Ayrıca yöneticiler denetimlerde bulunarak çalışan 

davranışlarını takip etmeli, kurumda etkin bir disiplin yönetimi kurmalı, disiplinin örgüte tam olarak yerleşmesini 

sağlamalıdır (Kaplan, 2008). 

Disiplin diğer bir anlamda bir alışkanlık ürünüdür, kötü alışkanlıklardan kaçınma, iyi alışkanlıkları edinme ve devam 

ettirmedir anlamına gelir. Bunun için de yönetimin bireyden beklenen davranışların nedenlerini açıklanması, örgüt 

kural ve davranışların uygulanabilir düzeyde olması, uygulanan kuralların herkes için geçerli ve örgütün genel 

politikasına da uygun olması, bireylerin elde edeceği kazançların açıklanması ve istisnalar koymaktan kaçınılması 

gerekmektedir (Eren, 2008). 

Disiplin, günümüzde yönetim kavramı içerisinde güncel bir konudur. Her organizasyon ve yönetimin düzgün çalışması 

için belirli düzeyde disiplinin sürekli olması gerekir. Ajay’a (1999) göre disiplin kolestrol gibidir, olmaması ve fazlaca 

olması kötü olabilir. Bu gerekli olan bir denge yönetimidir (Ajay,1999). Disiplin ceza verme ile eşanlamlı gibi 

kullanılmasına rağmen cezalandırma disiplin kavramının bir parçası oluşturur ve sınırlı kullanılan bir disiplin araçtır. 

İşgöreni kontrol etmek, olumlu ve örgütsel koşullara uygun biçimde yönlendirmek ve geliştirmek disiplin konusunu 

ilgilendirir (Eren, 2008). Disiplin kavramında üç unsur vardır: birincisi insan unsuru, kişinin diğer işletme çalışanları ile  

etkileşiminin sağlanması, ikincisi insan davranışlarının bir düzene sokulması, üçüncüsü ise yaptırım, personel kuralları 

uymadığı zaman uygulanmasıdır (Yüksel, 2000).  

İşyerinde disiplin, personelinin davranış eksiklikleri gidermek ve şirket kurallarına uyum sağlamak anlamına gelir. 

Disiplinin amacı, doğru davranışı oluşturmak ve devam ettirmektir. Disiplin çalışanı cezalandırmak ya da mahcup 

etmek için tasarlanmamıştır. Genellikle olumlu yaklaşımla disipline gerek kalmadan sorunu çözebilir. Ancak davranış 

kabul edilemez, sorun kalıcı ya da çalışan tolere edilemeyecek bir suistimal içinde ise yönetim bu davranışı ve sorunu 

düzeltmek için disiplini cezalarını kullanabilir. Örgütsel disiplin uygulamaları, örgüt kurallarını ihlal etmiş, istenilen 

performans standardını tutturamamış, kurulu düzene aykırı davranmış personelin tutum ve davranışlarını düzeltmek 

amacıyla yönetim tarafından başvurulan uygulamalardır (Can ve ark.,1998). 

Genel olarak işyerinde disiplin cezaları, uyarı mektupları, süspansiyonlar, işten atma sınırlı gibi ciddi düzeyde 

olabileceği gibi çalışma zamanlamaları değiştirme, hoş olmayan bir işe atama veya tatil istekleri engelleme gibi daha az 

şiddette de olabilir (Discipline in the workplace,2015). Örgütte disiplin olarak istenen ise, uç bir tutum değildir, olumlu 

disiplinle ceza arasında çeşitlenen bir iş disiplini sistemin kurulmasıdır (Can ve ark. 1998).  

Devlet kurumlarında çalışan görevlilerin kadro durumlarına göre bağlı oldukları kanunların belirlediği birtakım hak ve 

yükümlülükleri vardır. Yükümlülüklerini ihlal eden memur, disiplin suçu işlemiş sayılır. Disiplin suçu işleyen 

memurlara disiplin soruşturması açılır, soruşturma sonucuna göre mevzuatta belirtilen disiplin cezası verilebilmektedir. 

Memurlar ile idare arasındaki ilişki, bu kanun çerçevesinde belirlenir. İdarenin objektifliğini sağlamak açısından 

disiplin hukukuna ilişkin bazı temel ilkeler mevcuttur. Disiplin soruşturması yürüten idare, disiplin suç ve cezaları ve 

disiplin soruşturmasına hâkim olan temel ilkelere uygun hareket etmelidir. Bu temel ilkeler, mevzuat ve yargı 

kararlarıyla ortaya çıkmıştır (Kaya, 2005). 

Etik kavramı Yunanca “ethos” sözcüğünden türetilen “davranış biçimini eden karakter “ anlamına gelir ve “ahlaki 

değerler statüsü” olarak tanımlanır. Yunanca Ethos kavramının Latince karşılığı “mos” sözcüğüdür. Hem töre hem de 

karakter anlamına gelir. Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi (doğru) ya da kötü (yanlış) yönden değerlendirilmesidir 

(Çobanoğlu,2007; Aydın,1999). 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi-kötü, 

doğru-yanlış gibi durumları ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır ve çoğu zaman “ahlâk felsefesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Ahlaki değerler ve ilkelere uygun karar ve davranışları tanımlayan kurumsal kodlar ve standartları 

belirler, ikilemler karşısında ahlaki kararlar verilmesine yardımcı olur. Etik, insana ne yapması ya da ne yapmaması 

gerektiğini öneren bir dizi değerler bütünüdür (Özdemir, S., 2011; Özdemir M., 2008) 

Kamuda etik değerler, devlete ve kurumlarına karşı güven oluşturmada ve bunu korumada önemli bir unsur teşkil 

etmektedir. Kamu görevlilerinin kendilerine verilen yetki ve kaynakları kullanırken kamunun menfaatini ön planda 

tutması, tarafsızlık, dürüstlük, saydamlık, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerine uymaları etkin bir yönetim için 

gerekli kabul edilmektedir. Böylece halkın kamu yönetimi ve kurumlarına güveninin artması sağlanacaktır (Ağcakaya 

ve Toprak, 2009). 

 Meslek Etiği, doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları olarak tanımlanabilir. 

Yani belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, uyulması gereken 

davranışlardır. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri dünyanın her yerinde aynı meslekte çalışanların bu davranış 

kurallarına uygun davranmaları gerektiğidir (Aydın, 2002). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=tr&a=http%3A%2F%2Fwww.hr.ubc.ca%2Fadministrators%2Fmanaging-staff%2Finternal-conflicts%2F
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Yönetsel etik, uzun vadede iş başarısını etkilemektedir (Petrisor, 1998). Bir kurumda ahlaki değerler çalışanlara 

kazandırılamazsa ve buna uygun davranılmazsa, yöneticiler-çalışanlar, çalışanlar-çalışanlar, kurum-vatandaş arasında 

karmaşa yaşanmaya başlar ve bu karmaşa kurumu ciddi sorunlara sürükleyebilir (Usta, 2011). Yönetsel etik, süreklilik 

ve sorumluluk gerektiren bir faaliyet olup yönetimde etik ilkeleri içerir. Günümüzde sosyal, örgütsel ve yönetimsel 

açıdan önemli ve vazgeçilmez konular arasına girmiştir. Örgüte ve yönetime adaleti, dürüstlüğü, eşitliği yerleştirmeyi 

amaçlayan yönetsel etik, araştırmacılar için önemli bir konu haline gelmiştir (Kaplan, 2008). 

Disiplin ve Yönetsel etikle ilgili ülkemizde yapılan bazı çalışmalar ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Kaplan (2008) tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğünde görev yapan 200 kişi üzerinde yapılan çalışmada; disiplin 

yönetiminin araç ve sonuçları açısından yönetsel etik üzerinde etkili olduğu da bu araştırmada saptanmıştır. 

Cingil ve Uyargil (1996) tarafından İstanbul’da üç askeri hastanede dört yıllık disiplin uygulama kayıtları üzerinde 

yapılan çalışmada; İşlenen suçların dağılımında en yüksek meslek grubunun hemşireler olduğu; en çok işlenen disiplin 

suçu türü, "işe geç gelmek", "verilen görevi yerine getirmemek" olduğu tespit edilmiştir. 

Yıldırım ve Oktay (2010) tarafından öğretmenler üzerinde yapılan çalışmada; Örgütsel adaletin alt boyutu olan prosedür 

adalet ile etik liderlik davranışı boyutlarından davranışsal etik arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Gökçe ve Örselli (2011) tarafından vatandaşlar üzerinde yapılan çalışmada, vatandaşların büyük bir çoğunluğu 

(%85’inin) kamu kurumlarında etik dışı davranışların yoğun olduğu kanaatini olduğu; yaklaşık %30’u da kamu 

kurumlarında etik dışı davranışlara şahit olduklarını ifade etmişlerdir.  

YÖNTEM 

Betimsel olarak yapılan bu çalışmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hastanesinde görev yapan idari personeller 

(sekreter, büro memuru, sorumlu/şef) oluşturmaktadır. Bu çalışanların istihdam şekilleri (iş güvenceleri) farklıdır. 

Bunlar; 657 devlet memuru, 4-B sözleşmeli, kurum sözleşmeli ve şirket personelleridir. Araştırma evreninin tamamına 

(N=200) anket dağıtılmış, 108 anketin (evrenin %54’ü) dönüşü olmuştur. 

Çalışmanın verileri, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, kişisel bilgi formu ve “Disiplin Yönetimi ölçeği” ve “Yönetsel 

Etik Ölçeği” ile toplanmıştır. Bu ölçekler 2008 yılında Kaplan tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü personellerine 

uyguladığı çalışmada kullanılmıştır. Kaplan tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan ve toplam 48 

sorudan ölçeklerin tümü 5’li likert tipinde hazırlanmış olup, kesinlikle katılmıyorum (1) , katılmıyorum (2), kararsızım 

(3), katılıyorum (4) ve kesinlikle katılıyorum (5) olarak puanlama yapılmıştır.  

Tanımlayıcı ve doğrulayıcı olarak yaptığımız güvenirlik analizi sonuç cronbach alpha değeri 0,812 bulunmuştur. Bu da 

araştırma ölçekleri güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada elde edilen veriler, her soru ve konu alanına göre; frekans, yüzde, şeklinde tablolar halinde gösterilmiştir. 

Ayrıca Ki-kare (χ2) analizleri kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAMA 

   Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Sosyo-Demografik Özellikleri N Yüzde (%) 

  Cinsiyet 
           Erkek  66 61.1 

           Kadın 42 38.9 

  Yaş Grupları 
           20-30 yaş arası 38 35.2 

           31-40 yaş arası 57 52.8 

           41-60 yaş arası 13 12.0 

     Öğrenim Durumu 

           Lise 55 50.9 

           Önlisans 28 25.9 

           Lisans 25 23.1 

  Mesleki Çalışma Süresi 

           1-5 yıl arası 49 45.4 

           6-10 yıl arası 14 13.0 

           11-15 yıl arası 26 24.1 

           16 yıl ve üzeri 19 17.6 

  Hastanedeki Çalışma Süresi 
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           1-5 yıl arası 37 34.3 

           6-10 yıl arası 20 18.5 

           11-15 yıl arası 30 27.8 

           16 yıl ve üzeri 21 19.4 

  Kadro Durumu 

           657 memur 15 13.9 

           4-B ve kurum sözleşmeli 50 46.3 

           Şirket personeli 43 39.8 

 Görev 

           Sekreter 49 45.4 

           Büro Memuru 33 30.6 

           Sorumlu, Şef 26 24.1 

  Toplam 108 100 

     

Araştırmaya katılan toplam 108 çalışanın %61.1’inin erkek, %52.8’inin 31-40 yaş aralığında, %50,9’inin lise mezunu, 

%45.4’ünün mesleklerinin 1-5 arası çalışma yılında olduğu, %46.3’ünün 4-B ve kurum sözleşmeli olduğu, %45.4’ünün 

görevinin sekreterlik olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 2: Katılımcıların İşyerinde Disiplin Yönetimi ve Yönetsel Etik Konusunda Görüşlerinin Dağılımı 

SORULAR n Ort. ± SS 

Disiplinin sağlanmasında yöneticilerin tutumları kadar personelin tutum ve davranışları 

da önemlidir.  

105 4,08±0,88 

Disiplin uygulanırken ceza verilmesi yerine davranışı düzeltici yönde rehberlik 

edilmelidir. 

105 4,02±1,13 

İyi uygulanan disiplin kuralları personelin moralini olumlu etkiler. 106 3,94±1,01 

Disiplinin uygulanmasında gerekçeleri de önemlidir. 98 3,92±0,83 

Yönetimde ahlak önemlidir. 106 4,41±0,88 

Etik (mesleki ahlakı) kavramı benim için birşeyler ifade ediyor. 102 4,26±0,89 

Yönetimde ahlaki değerlerin (dürüstlük, eşitlik, adalet vs.) uygulanmasında yönetici 

personel için örnek olmalıdır. 

105 4,23±1,01 

Ahlaki uygulamalarda personele önemli yükümlülüklere sahiptir. 105 4,09±1,00 

Atanmalarda, eğitim ve yeterlilik durumundan çok bir takım yakınlıklara (siyasi, 

cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiğini düşünüyorum. 

106 3,90±1,18 

Yönetimin ahlaki değerleri uygulaması iyi bir yönetim için yeterlidir. 105 3,86±0,99 

Kurumumuzda yönetim açık ve dürüst davranıyor. 106 2,74±1,27 

Disiplin sağlamak için ceza hemen uygulanmalıdır. 105 2,50±1,24 

Kurumumuzda ödül ve ceza adil alarak uygulanmaktadır. 105 2,57±1,41 

Kurumumuzda disiplinin kuralları herkese eşit uygulanır. 108 2,44±1,24 

Çalışanları disipline etmenin en iyi yolu onu cezalandırmaktır. 104 2,26±1,27 

İş bölümü yapılırken adil davranıldığına inanıyorum. 105 2,10±1,18 

 

Tablo 2’de katılımcıların disiplin yönetimi ölçeği ve yönetsel etik ölçeğine verdikleri cevaplara göre en çok ve en az 

katıldıkları görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma sonucuna göre katılımcıların, disiplinin personel ve işyeri için 

gerekliliğine inandığı, etik kavramını önemsedikleri, yöneticilerin ahlaki değerlere önem vermeleri gerektiğine 

inandıkları, ceza uygulamasının çalışan disiplininde iyi bir araç olmadığını görüşünde oldukları saptanmıştır. Ayrıca 

katılımcılar çoğunluğunun kurum içi atamalarda eğitim ve yeterlilik durumundan çok bir takım yakınlıklara (siyasi, 

cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiği; kurumda disiplin kurallarının uygulanmasında ve iş bölümünde herkese eşit 
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davranılmadığı; kurumda  ödül ve cezanın adil olarak uygulanmadığı; yönetimin çalışanlara karşı açık ve dürüst 

davranmadığı görüşünde oldukları görülmüştür.  

 

Tablo 3: Katılımcıların Disiplin ve Yönetsel Etiği Sorularına Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımı 

          SORULAR N Yüzde (%) 
Sizce disiplini aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi anlatır? 

 
Katı kurallar uygulamak 10 9,3 

Yönetimin belirlediği kurallara uymak 89 82,4 

İşyerinizden disiplin cezası aldınız mı? 

         Evet 6 5,6 

         Hayır  101 93,5 

Ödül daha çok kimlere verilmektedir? 

Olağanüstü başarı g 

 

österebilen herkese 

37 34,3 

Kurallara en fazla itaat edenlere 11 10,2 

Belirli kişilere 40 37,0 

ilk amirin önerdiği personele 7 6,5 

Sizce yükselme ve ilerlemede en önemli etken nedir? 

Yetenek 21 19,4 

Kıdem 6 5,6 

Çalışkanlık 40 37,0 

Öğrenim durumu 7 6,5 

Üstlerle ilişkiler durumu 9 8,3 

Kayırmacılık 17 15,7 

Sizce özel sektörü kamu sektöründen ayıran en önemli özellik hangisidir? 

Ücretin yeterli ve adil olması 17 15,7 

Çalışma koşulları 49 45,4 

Başarının ödüllendirilmesi 19 17,6 

Kişisel saygınlığa önem verilmesi 17 15,7 

Yönetimde en önemli sorun sizce nedir? 

İletişimsizlik (ast-üst düzeyinde) 101 93,5 

Ahlaki değerlerin kaybı 3 2,8 

Yolsuzluk- rüşvet 2 1,9 

Sizce bir memurun terfi (yükselme) almasını sağlayacak etken nedir? 

Eğitimli olması 28 25,9 

Ahlaki değerlere önem vermesi 3 2,8 

Kurallara uyma 2 1,9 

Görevine bağlılık 26 24,1 

Tecrübeli olması 26 24,1 

Sizce iyi bir memur nasıl olmalıdır? 

Sadece görevini yapmalıdır 13 12,0 

Ahlaki değerlere önem vermeli, vermeyenleri uyarmalıdır 3 2,8 

Kendi çıkarlarını kurum çıkarlarından ön planda tutmamalıdır 15 13,9 

Gerektiğinde bürokratik kuralları hiçe sayabilmelidir 3 2,8 

Halka hizmeti en önemli görevi alarak bilmelidir 62 57,4 

Çalışmalarınızın daha istekli ve verimli olması için sizce en gerekli şart nedir? 

Ücret artırılmalıdır 12 11,1 

İş dağılımı ve Ücret adil olmalı 52 48,1 
Yükselmelerde (terfilerde) siyasi davranılmamalı 4 3,7 
Çalışma şartları iyileştirilmeli 14 13,0 

Sosyal haklar artırılmalı 2 1,9 
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Katılımcıların disiplin ve yönetim etiği hakkındaki çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevapları incelendiğinde; 

katılımcıların sadece %5.5’inin (n=6) işyerinde bir disiplin cezası aldığı, katılımcıların çoğunun disiplini “yönetimin 

belirlediği kurallara uymak” olarak gördüğü,  %36.7’ sinin işyerinde ödülün “belirli kişilere”  verildiğini düşündüğü, 

%39.4’ünün işyerinde en iyi ödülün “ücret artışı” olarak gördüğü, %36.7 ‘sinin işyerinde yükselme ve ilerlemede en 

önemli etken “çalışkanlık” olduğuna inandığı saptanmıştır.  Katılımcıların verdikleri cevaba göre, çalışanların 

%92.7’sinin yönetimde en önemli sorunu ast-üst arasında iletişimsizlik olarak gördüğü, %56’sı iyi bir memur olmak 

için halka hizmeti en önemli görev bildiği, %47.7’sinin çalışmalarda daha istekli ve verimli olmak için iş dağılımı ve 

ücret adil olması gerektiği görüşünde olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Cinsiyet Değişkeni ile Disiplin Tanımlama Arasındaki İlişkiye Ait Çapraz Tablo 

Sizce disiplini aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi anlatır? Toplam 

Cinsiyet 
 Katı kurallar 

uygulamak 

Yönetimin belirlediği 

kurallara uymak 

 

Kadın 
sayı 1 39 40 

%  %2,5 %97,5 %100,0 

Erkek 
sayı 9 50 59 

%  %15,3 %84,7 %100,0 

                     Toplam 
sayı 10 89 99 

%  %10,1 %89,9 %100,0 

          Pearson Ki-Kare Değer = 4.270   serbestlik derecesi=1                      p = 0,039 

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere, erkek katılımcıların (%15,3), kadın katılımcılara (%2,5) göre disiplin kavramını daha 

çok “katı kurallar uygulamak” olarak tanımlamaktadırlar (p<0,05). Bu sonuç, erkeklerin disiplin anlayışında kadınlara 

göre daha sert bir anlayış içerisinde olabildiklerini göstermektedir. 

Tablo 5: Cinsiyet Değişkeni ile Kamu-Özel Ayrımı Arasındaki İlişkiye Ait Çapraz Tablo 

Sizce özel sektörü kamu sektöründen ayıran en önemli özellik hangisidir? 

Toplam Cinsiyet Ücretin yeterli 

ve adil olması 

Çalışma 

koşulları 

Başarının 

ödüllendirilmesi 

Kişisel saygınlığa 

önem verilmesi 

Kadın 
sayı 5 16 13 7 41 

%  %12,2 %39,0 %31,7 %17,1 %100,0 

Erkek 
sayı 12 33 6 10 61 

%  %19,7 %54,1 %9,8 %16,4 %100,0 

                     

Toplam 

sayı 17 49 19 17 102 

%  %16,7 %48,0 %18,6 %16,7 %100,0 

Pearson Ki-Kare Değer = 8.286  serbestlik derecesi=3                      p = 0,040  

Tablo 5’te görüldüğü üzere, kadın katılımcılar (%31,7), erkek katılımcılara (%9,8) göre özel sektörü kamu sektöründen 

ayıran en önemli özellik olarak daha çok “Başarının ödüllendirilmesi” olarak gördükleri saptanmıştır (p<0,05).  

 

Tablo 6: İstihdam Şekli Değişkeni İle Disiplin Tanımlama Arasındaki İlişkiye Ait Çapraz Tablo 

Sizce disiplini aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi anlatır? Toplam 

İstihdam şekli 
 Katı kurallar 

uygulamak 

Yönetimin belirlediği 

kurallara uymak 

 

657 Memur/4B’li/ 

kurum sözleşmeli  

sayı 9 49 58 

%  15,5% 84,5% 100,0% 
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Şirket personeli 
sayı 1 40 41 

%  2,4% 97,6% 100,0% 

                     

Toplam 

sayı 10 89 99 

%  10,1% 89,9% 100,0% 

Pearson Ki-Kare Değer = 4.524   serbestlik derecesi=1                      p = 0,033 

Tablo 6’da görüldüğü üzere 657 Memur/4B’li/ kurum sözleşmeli (devlet güvenceli) katılımcıların (%15,5), şirket 

personeli katılımcılara (%2,4) göre, disiplin kavramını daha çok “katı kurallar uygulamak” olarak tanımlamaktadırlar 

(p<0,05). Bu sonuç, devlet güvencesinde olan çalışanların disiplin anlayışında özel şirket çalışanlarına göre daha sert bir 

anlayış içerisinde olabildiklerini göstermektedir. 

 

Tablo 7: Görev Değişkeni ile Kamu-Özel Ayrımı Arasındaki İlişkiye Ait Çapraz Tablo 

Sizce özel sektörü kamu sektöründen ayıran en önemli özellik hangisidir? 

Toplam Görev Ücretin 

yeterli ve adil 

olması 

Çalışma 

koşulları 

Başarının 

ödüllendirilmesi 

Kişisel saygınlığa 

önem verilmesi 

Sekreter 
sayı 11 31 5 5 52 

%  21,2% 59,6% 9,6% 9,6% 100,0% 

Büro mem., 

sorm., şef 

sayı 6 18 14 12 50 

%  12,0% 36,0% 28,0% 24,0% 100,0% 

                     

Toplam 

sayı 17 49 19 17 102 

%  16,7% 48,0% 18,6% 16,7% 100,0% 

Pearson Ki-Kare Değer = 12,030  serbestlik derecesi=3                     p = 0,007  

Tablo 7’de görüldüğü üzere, görevi Büro memuru, birim sorumlusu ve şef olanların (büroda çalışanlar) sekreterlere 

göre özel sektörü kamu sektöründen ayıran en önemli özellik olarak daha çok “Başarının ödüllendirilmesi” ve “Kişisel 

saygınlığa önem verilmesi” olarak gördükleri saptanmıştır (p<0,01).  Araştırmanın bu sonucu; Büro memuru, birim 

sorumlusu ve şef gibi büroda çalışan ve yönetici özelliği olan kişiler sekretere göre daha çok uygun maaş aldıkları, daha 

iyi çalışma koşullarına sahip olduklarından, özel sektörün kamu sektöründen daha çok başarıları ödüllendirdiği, kişisel 

saygınlığa önem verdiği algısına sahip olacakları düşünülebilir. 

 

Tablo 8: Yaş Değişkeni İle Kamu-Özel Ayrımı Arasındaki İlişkiye Ait Çapraz Tablo 

Sizce özel sektörü kamu sektöründen ayıran en önemli özellik hangisidir? 

Toplam Yaş  Ücretin 

yeterli ve adil 

olması 

Çalışma 

koşulları 

Başarının 

ödüllendirilmesi 

Kişisel saygınlığa 

önem verilmesi 

20-30 yaş 

aralığı 

sayı 7 19 1 8 35 

%  20,0% 54,3% 2,9% 22,9% 100,0% 

31 yaş ve 

üzeri 

sayı 10 30 18 9 67 

%  14,9% 44,8% 26,9% 13,4% 100,0% 

                     

Toplam 

sayı 17 49 19 17 102 

%  16,7% 48,0% 18,6% 16,7% 100,0% 

Pearson Ki-Kare Değer = 9,127  serbestlik derecesi=3                     p = 0,028  

Tablo 8’de görüldüğü üzere, yaşı 31 ve üzeri olanlar, 20-30 yaş aralığında olanlara göre özel sektörü kamu sektöründen 

ayıran en önemli özellik olarak daha çok “Başarının ödüllendirilmesi” ve “Kişisel saygınlığa önem verilmesi” olarak 

tanımlamaktadırlar (p<0,05).  Bu sonuç, iş hayatında deneyimli olanların yeni başlayanlara göre özel sektörün kamu 

sektöründen daha çok başarıları ödüllendirdiği, kişisel saygınlığa önem verdiği algısına sahip olacakları düşünülebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yönetim alanında görülen adam kayırma, rüşvet, yolsuzluk, görev ve sorumluluklardan kaçış vs. gibi olumsuz tutumlar 

ve davranışlar, kurumların güvenilirliğini ve çalışan örgütsel bağlılığını zedeleyen unsurlardır. Bununla birlikte, disiplin 

ve etik kavramları, örgütün amaçlarına ulaşmasında ve toplumun kurumlara güven duymalarında önemli unsurlar haline 

gelmiştir. 

Disiplin, örgütsel amaçlara ulaşmada gerekli olan davranış kalıplarını ve şekillerini ortaya koyan çalışanlara yönelik 

kuralları ve düzenlemeleri içeren bir olgu bütünüdür. Disiplin diğer bir anlamda bir alışkanlık ürünüdür, kötü 

alışkanlıklardan kaçınma, iyi alışkanlıkları edinme ve devam ettirmedir anlamına gelir. Disiplin amacı doğru davranışı 

oluşturmak ve devam ettirmektir. Disiplin çalışanı cezalandırmak ya da mahcup etmek için tasarlanmamıştır. 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi – kötü, 

doğru – yanlış gibi durumları ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır ve çoğu zaman “ahlâk felsefesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Meslek Etiği, doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken davranış kuralları 

olarak tanımlanabilir. 

Betimsel olarak yapılan bu çalışmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hastanesinde çalışan idari personeller (sekreter, 

büro memuru, sorumlu/şef) oluşturmaktadır. Araştırma evreninin tamamına (N=200) anket dağıtılmış, 108 anketin 

(evrenin %54’ü) dönüşü olmuştur. Çalışmanın verileri, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, kişisel bilgi formu ve 

“Disiplin Yönetimi ölçeği” ve “Yönetsel Etik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların, çoğunun disiplinin personel ve işyeri için gerekliliğine inandığı, etik kavramını 

önemsedikleri, yöneticilerin ahlaki değerlere önem vermeleri gerektiğine inandıkları, ceza uygulamasının çalışan 

disiplininde iyi bir araç olmadığını görüşünde oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcılar çoğunluğunun kurum içi 

atamalarda eğitim ve yeterlilik durumundan çok bir takım yakınlıklara (siyasi, cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiği; 

kurumda disiplin kurallarının uygulanmasında ve iş bölümünde herkese eşit davranılmadığı; kurumda  ödül ve cezanın 

adil olarak uygulanmadığı; yönetimin çalışanlara karşı açık ve dürüst davranmadığı görüşünde oldukları saptanmıştır.  

Katılımcıların verdikleri cevaba göre, çalışanların %92.7’sinin yönetimde en önemli sorunu “ast-üst arasında 

iletişimsizlik” olarak gördüğü, %56’sı iyi bir memur olmak için “halka hizmeti en önemli görevi olarak bilmeyi” 

belirttiği, %47.7’sinin çalışmalarda daha istekli ve verimli olmak için “iş dağılımı ve ücret adil olmalı” en gerekli şart 

gördüğü saptanmıştır.  

Araştırma kapsamında başlıca önerileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Etik ve disiplin kavramlarının örgütte yerleşmesi, uygulanabilmesi ve etkinliğinin arttırılabilmesi için 

çalışanların bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu bilinçlendirmede en önemli etken eğitimdir.  

• Disiplin ve meslek etiği kavramları, kurumun disiplin kuralları ve etik ilkeleri, tüm örgüt çalışanlarına 

(yöneticiler de dahil) tam olarak bildirilmeli ve açıklanmalıdır.  

• Disiplin ve etik kurallar, açık, anlaşılır ve uygulanabilir bir özellikte olmalıdır. 

• Cezaya odaklanmış bir disiplin anlayışından kaçınılmalıdır. 

• Kurum kurallarına riayet eden, etik davranışlar sergileyen çalışanlar ödüllendirilerek bu davranışları 

sergilenmesi özendirilmelidir. 

• Disiplin uygulamaları bütün çalışanlara adil ve eşit şekilde uygulanmalıdır.  
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ÖZET 

 Ekmek üretiminde kalite uygulamaları ve tüketicilerin bilinç düzeyinin belirlenmesi amacıyla, İstanbul ili Ataşehir 

ilçesindeki fırın sahiplerine ve değişik sosyokültürel yapıya sahip tüketicilere anket uygulaması yapılmıştır. Ankette, 

üreticilere ekmek fırınlarının mevcut durumları, üretim ve kalite artırımı için yapmış oldukları faaliyetler; tüketicilere 

ise ekmekte kalite, hijyen, fiyat vb. konulardaki beklentilerini tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiş, alınan cevaplar 

bilgisayar desteğiyle analiz edilmiştir Analiz sonuçlarına göre; 

  -  Fırınların %63’ü kara fırın veya taş fırın olarak bilinen direkt ısıtmalı, yani kül, kurum, is, karbondioksit vb. yabancı 

maddelerle ekmeğin aynı ortamda olduğu fırınlardır. Fırınların %65’i atıl kapasite ile çalışmaktadır. Fırınların %93’ü 

küçük ölçekli aile işletmeleridir. Fırında çalışanların %28’i çeşitli sebeplerden dolayı izin kullanmamakta veya 

kullanamamaktadır. 

 - Fırında çalışanların %6’sı asgari ücretten daha az para ile çalıştırılmaktadır. Fırın sahiplerinin 93’ü, HACCP (Tehlike 

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) uygulamasından habersizdir. Tüketicilerin %72’si beyaz buğday ekmeğini tercih 

etmektedir. Tüketicilerin %16’sının, satın aldıkları ekmekten yabancı madde çıkmıştır. Tüketicilerin %63’ü günlük 

aldıkları ekmeği tükettiklerini ve hiç çöpe ekmek atmadıklarını belirtmişlerdir. Tüketicilerin %8’i, ise ekmeği çöpe 

attıklarını belirtmişlerdir.   İnsanının beslenmesinde çok büyük yeri olan ekmek konusunda, hiçbir eğitim almamış ve 

sağlığımızı tehdit eden fırınlarda üretim yapan kişilerin yerini gıda veya benzer konularda eğitim almış mühendisler 

almalı, mevcut atıl kapasiteler değerlendirilmeli ve kanuni yaptırımlar işler hale getirilmelidir. Aynı zamanda, sadece 

damak zevkine ve alışkanlıklarına göre davranan halkımızın da, sağlıklı ekmek ve ekmek tasarrufu konusunda 

bilinçlendirilmesine devam edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmek, Üretici, Tüketici, Kalite, Bilinç düzeyi 

 

DETERMINATION OF QUALITY APPLICATIONS AND CUSTOMER SATISFACTION 

DYNAMICS IN BREAD MAKING 

( A CASE OF STADY ATASEHIR DISTRICT OF ISTANBUL PROVINCE) 
 

ABSTRACT 

In order to determine quality applications and consumer consciousness levels in bread making, a questionnaire was 

applied to bakery owners and consumers of different sociocultural backgrounds in Ataşehir District of Istanbul Province 

in Turkey. In the questionnaire, bakery owners were asked questions about current status and activities to improve the 

production and quality. Consumers, on the other hand, were asked questions about their expectancies quality of bread, 

hygiene, price etc. Answers to these questions were analyzed using computers. Based on the results: 
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- 63% of the baking units are directly-heating units, called conventional or stone bakery, where ash, soot, smoke, carbon 

dioxide etc. are at the same environment as bread. 65% of bakeries have unutilized capacity. 93% of them are small 

family enterprises. 28% of the employees do not or cannot go on vacations due to various reasons. 

- 6% of the employees work for less than minimum wage. 93% of bakery owners are unaware of HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points). 72% of the consumers prefer white bread wheat. 16% of the consumers 

responded that they encountered inert matters in bread. 63% of the consumers reported that they consumed all bread 

they brought daily and did not drop it to litter. 8% of the consumers threw bread to garbage.  Engineers educated in food 

and similar areas should replace the uneducated people who had no training about bread, which has a major part in the 

diet of people, and who pose danger for our health. Available capacities should be used and legal sanctions should be 

put into practice. In addition, awareness of people, who behave based on his taste and habits, should be continued to 

increase about healthy bread and saving of bread. 

Key Words: Bread, Producer, Consumer, Quality, Consciousness level. 

 

1.GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

Ekmek, ekmeklik buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya gerektiğinde izin verilen katkı maddeleri katılarak 

hazırlanan hamurların tekniğine uygun bir şekilde yoğrulup, çeşitli şekilde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve 

pişirilmesi ile yapılan üründür.(T.G.K,2012). Ekmek, tüm insanların ortak tüketim ve temel besin maddelerinin başında 

yer almaktadır. Ekmek yapımı belki de insanoğlunun bilinen en eski gıda üretim teknolojilerinden birisidir. 

Tükettiğimiz gıda maddelerinin %66’sı, tahıllardan, bununda  %56'sı ekmekten oluşmaktadır. Ekmek özellikle Türk 

ailelerinin sofrasının en temel besin maddesini oluşturmaktadır. Kişi başına ortalama tüketim 400 gr, diğer bir deyişle 

bir kişi günde iki ekmek yemektedir. Bu miktar günlük enerji ihtiyacının yaklaşık %44 'ünü sağlamaktadır (W.H.O 

2012) Günümüzde üretim amaçlı  "Ne üretirsem onu satarım " düşüncesi yerini kalite ve müşteri odaklı "Müşteri ne 

isterse onu üretirim "anlayışına bırakmıştır. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında en temel öğelerden biri ürün 

kalitesidir. Müşteri işin oluş nedenidir. HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla düzgün işleyen bir 

sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Toplam kalite yönetiminde 

başarının ilk adımı tüm çalışanlarda kalite bilincinin müşteri ihtiyaçlarına yoğunlaşmış bir örgütün işletilmesine dönük, 

pratik ancak stratejik bir yaklaşımdır (Acuner, 2001). Tüm bu kavramlar ışığında İstanbul ili Ataşehir ilçesinde faaliyet 

gösteren ekmek fırınlarının toplam kalite, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti konusunda mevcut uygulamaları ile 

tüketicilerin davranışları ve ekmek konusunda bilinç düzeylerinin araştırılması amacıyla araştırma yapılmıştır. 

2.ARAŞTIRMA KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Elgün, 2004 yapmış olduğu araştırmada, ekmeğin daha ucuza mal edilmesi için kalitesiz un ve sağlıksız katkı 

maddelerinin kullanılmasının tüketicinin sağlığını önemli ölçüde bozduğunu, özellikle büyük şehirlerde gelir 

seviyesinin çok düşük olduğunu ve ekmekte kaliteden ziyade ucuzluğun arandığı bölgelerde ekmeği ucuza imal etmek 

isteyen fırıncıların çuvalı 22 milyon TL’den 4 milyon TL’ ye kadar değişen kalitede bulunan unları kendilerine göre 

tercih ettiklerini, ekmekte kalitenin aranmadığını, tüketicinin ucuz istediği yerlerde üreticinin de ucuz un ve katkı 

maddeleri kullandığını ortaya koymuştur. 

Bal ve ark, 2013 yılında Tokat’ta ailelerin ekmek tüketimleri üzerine yaptıkları bir araştırmada kişi başına ekmek 

tüketim miktarını291,95 gr olduğunu bu değerin ülke ortalamasından daha düşük olduğunu ailelerin en fazla somun 

ekmeğini (%70,59) tükettiklerini, tüketicilerin ekmekleri en fazla süpermarket (%80,51) ve fırından (%25,37) satın 

aldıklarını belirlemişlerdir. Ayrıca tüketicilerin yarıdan fazlasının piyasada satılan ekmeklerin kalitesini yetersiz 

buldukları, bazı ailelerin satın aldıkları ekmekleri gün içerisinde tüketemedikleri ve bayatlayan ekmeklerin önemli bir 

kısmının tekrar kullanıldığı, bir kısmının ise israf edildiğini saptamışlardır. 

Türker, 2001 Konya’da ekmek kalitesinin belirlenmesine yönelik 494 kişi üzerinde yaptığı araştırmada hijyen 

koşullarına uyulmaması nedeniyle ekmeklerde, kırmızı lekeler, küflenme, beyazlaşma ve yapışkanlaşma hastalıklarının 

meydana geldiğini tespit etmiştir 

Yaman, 1999 tarafından Tekirdağ ilindeki “Ekmek fırınlarının durumu” konulu tez çalışmasında, “Ekmek fırınlarının 

mevcut durumu (Fiziki altyapı, Hijyen durumu, Kapasite, Üretim, Pazarlama) ve Gıda Kodeksi ’ne uygunlukları 

araştırılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Fırıncıların %54’ü, bu mesleğe herhangi bir gıda eğitimi almadan 

başlamaktadır. Fırınlarda gıda konusunda öğretim görmüş (Lise veya Yüksekokul) hiçbir personel bulunmamaktadır. 

Fırınlarda çalışan personelin ancak %37’si hijyen konusunda bilgi sahibidir. Fırınların %46’sı hijyen kurallarına 

uymamaktadır. Fırınların hepsinde şebeke suyu kullanılmaktadır. Anket sonucunda fırınların hala küçük ölçekli aile 

işletmeleri olarak ve yeterli hijyene sahip olmadan çalıştıkları belirlenmiştir.  

Bu çalışma İstanbul ili Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarının toplam kalite, gıda güvenliği ve müşteri 

memnuniyeti konusunda mevcut uygulamaları ile tüketicilerin davranışları ve ekmek konusunda bilinç düzeylerinin 
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araştırılması amacıyla araştırma yapılmıştır. Bu çalışma ile sağlıklı ekmek üretimi ve tüketimi konusunda insanlara 

bilinç kazandırılacaktır. Bu bakımdan yapılan çalışma çok önemlidir. 

3.YÖNTEM 

Araştırma kapsamında, İstanbul ili Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarının isim ve adresleri, İstanbul 

Ticaret ve Sanayi odasından, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği'nden ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nden alınarak tespit 

edilmiştir. Faaliyet gösteren 94 adet fırın işletmecisinin tamamına anket soruları yöneltilmiş, 80 adet fırın işletmecisi 

anket sorularını cevaplamayı kabul etmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme yoluyla anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Anketler fırın işletmecileri ve tüketiciler olmak üzere iki ayrı grup için yapılmıştır. İstanbul ili Ataşehir ilçesinde ikamet 

eden 383 aileden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak Mart-2015 döneminde toplanan anket verileri oluşturmaktadır. 

Ana kitleyi en iyi düzeyde temsil edilecek örnek sayısının belirlenmesinde oransal yaklaşımdan yararlanılmıştır (Miran, 

2003).  

n = 
)1()1(

)1(
2 ppN

pNp

p 




 

n= örnek büyüklüğü, N= popülasyon büyüklüğü,  p= tahmin oranı (0,5 maksimum örnek büyüklüğü için), 
2

p oran 

varyansı (maksimum örnek hacmine ulaşmak için %95 güven aralığında. Ana kitleyi oluşturan üreticilerin özellikleri 

başlangıçta bilinmediği için, örnek hacmini maksimum kılacak şekilde p=0,5 olarak alınmış ve örnek 383 tüketici 

olarak bulunmuştur. Görüşülecek üreticilerin sayısının belirlenmesinde, yerleşim birimlerinin toplam popülasyon 

içindeki payları esas alınmış ve örneğe alınan üreticiler tesadüfi olarak belirlenmiştir.  Tüketicilere yönelik yapılan 

ankette demografik sorular ile birlikte 32 soru sorulmuştur. Ankette demografik sorular kapalı uçlu, tüketici 

beklentilerini belirlemeye yönelik sorular ise Likert tipinde sunulmuştur. Anket formunda yer alan bazı çizelgelerin 

oluşturulmasında izlenen yöntem ise, tüketicilerin gözünde ekmek satın alırken dikkate alınan kalite kriterlerinin 

önceliklerinin belirlenmesi amacıyla bazı sorularda 1'den 5'e kadar değişen oranlar Likert ölçeği yardımıyla 

değerlendirilmiştir.  

4.BULGULAR VE YORUMLAMA 

4.1.Üreticilerin Genel Özellikleri 

Araştırma sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede üreticilerin yaşları ortalamasının 44,55 olduğu tespit edilmiştir. 

Üreticilerin % 40’ının ortaokul ve % 31’inin ise ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin ortalama meslek 

süreleri 15,65 yıldır. Bu husus, çıraklık ve kalfalıktan sonra usta olunduğunda, belli bir sermaye birikiminden sonra 

kolaylıkla yapılabilecek bir meslek olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, fırın sahiplerinin 

%66’sının yaptıkları işi sevdiği, %15’inin sevmediği, %12’sinin ise mecburiyetten yaptığı görülmüştür. Fırıncıların 

%66 gibi yüksek bir oranının işlerini sevmeleri, bu mesleği uzun yıllardır yapan fırın sahiplerinin bulunmasına, 

fırınların kar paylarının yüksek veya tatmin edici olmasına ve çıraklık, kalfalık ve ustalıktan sonra kolayca girişimci 

konumuna geçmelerine bağlanabilir. İşlerini sevmeyen ve mecburiyetten bu işi yapan üreticilerin %33 olmasının 

nedenleri arasında ise fırıncılık mesleğinin çalışma şartlarının zorluğu ve çalışma şartlarının diğer mesleklere nazaran 

daha zor ve düzensiz olmasına bağlanabilir. Yapılan değerlendirmelere göre üreticilerin %40’ı meslekleri ile ilgili çıkan 

yayınları ve kanunları takip etmedikleri, %8’inin TV’den, %36’sının günlük gazetelerden, %15’inin ise söylentilerden 

takip ettiği belirlenmiştir. Resmi gazeteden takip eden fırın sahibine ise rastlanmamıştır. Bu husus, fırın sahiplerinin 

eğitim seviyelerinin düşük olması ve bu konulara ilgilerinin fazla olmamasından kaynaklanmaktadır. Anket sonucu 

değerlendirmesine göre üreticilerin %63’ü ekmeğin ambalaja konulmaması yönünde görüş bildirmişlerdir. Maliyet 

bunun sebeplerinden biri olabilir. Ayrıca ekmeği hijyenik olarak ambalajlamak için gerekli ve yeterli teknolojiye sahip 

olmamaları da diğer bir sebep olabilir. Tüketicilerin %55’i ekmeğin ambalaja konulmasını istemektedirler bu nedenle 

üreticilerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ambalajlı ekmek üretimine yönelmeleri gerekmektedir. Ekmeğin 

gramajı konusunda ekmek üreticilerinin çoğu ekmeğin mevcut haliyle yani 250 gram olarak üretilmesi gerektiği 

şeklinde görüş bildirmişlerdir. Üreticilerin %76’sı ürettikleri ekmeklerin besin değeri olduğunu, % 6’sı ise besin değeri 

olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar üzerinde üreticilerin eğitim seviyesinin düşük olmasının etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Ekmek üreticilerinin %86’sı devletin ekmek fiyatını narha bağlamasını istemektedir. Üreticilerin % 13’ü ise 

fiyatların serbest piyasa koşullarında hiçbir müdahale olmadan oluşmasını istemektedirler. Üreticilerin çoğunluğunun 

ekmeğin fiyatının narha tabi olmasını istemesinin nedeni ekmek sektöründe yaşanan haksız rekabettir. Üretimdeki atıl 

kapasiteden dolayı işletmeler arasında pazardan pay kapma yarışı yaşanmakta böyle bir yarış fiyatla rekabeti 

beraberinde getirdiği için ekmek fiyatında istikrar sağlanamamaktadır. Bu nedenle ekmek üreticileri ekmeğin fiyatının 

narha tabi olmasını istemektedirler. 

4.2.İşletmelerin Genel Özellikleri 

Ekmek üreten fırınların büyük çoğunluğu şahıs firmasıdır. Bu durum fırıncılık yapan işletmelerin küçük ve orta ölçekli 

işletme olmasından kaynaklanmaktadır. Ekmek üretimi yapan işletmelerin %70’i fırın ruhsatı %46’sı ise unlu mamul 
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ruhsatıyla üretim yapmaktadırlar. 80 adet işletmeden 13 tanesi ise hem unlu mamul hem de fırın ruhsatıyla üretim 

yapmaktadırlar. Bu oran yüzde içerisinde birlikte alınmıştır. Ekmek üreten işletmelerin sadece % 35’i kapasitelerini tam 

kullanmaktadır. İşletmelerin %65’i atıl kapasite ile üretim yapmaktadır. Ekmek gibi raf ömrü az olan bir ürünü üreten 

işletmelerin atıl kapasitesinin bu kadar fazla olması nedeniyle pazarda şiddetli bir rekabetin olması son derece doğaldır. 

Üreticilerin çalıştırdıkları ortalama personel sayısı 4,05’dir. Bu sonuçlara göre 75 fırının küçük aile işletmesi şeklinde 

faaliyette bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu fırınlar henüz şirketleşememiştir. Ayrıca büyük ölçekli fırın 

statüsünde değillerdir. Çünkü mevcut 80 fırının sadece 5’inde 15 ve üzeri çalışan personel bulunmaktadır. Küçük ve 

orta işletme olarak faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Ekmek fabrikaları kuruldukça, yani fabrikasyona geçildikçe 

istihdam, ekmek kalitesi, verimlilik ve kâr payı da artacaktır. Üreticilerin % 58’inin işletmede ailesinden kimseyi 

çalıştırmadığı belirlenmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre fırınların %73’ünde çalışan personelin ekmek üretimi ile 

ilgili eğitim almadıkları, %26’sının ise eğitim aldıkları belirlenmiştir. Anket uygulaması esnasında, 63 fırında tüm 

personelin 3 ayda bir sağlık kontrolünden geçtiği, portör muayene kartları görülerek, belirlenmiştir. Fırınların tamamı 

sağlık kontrolünü önemsemektedir. Ataşehir ilçesindeki 80 fırının büyük bir çoğunluğunda banyo,  soyunma odası ve 

wc bulunmaktadır. Bu durum, fırın sahiplerinin sağlık konularındaki duyarlılığını ve denetimlerin de yeterli olduğunu 

göstermektedir. Banyo, wc, soyunma odası bulunmayan fırınların ise genellikle fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle bu 

hususları yerine getiremediği, banyo ihtiyaçlarını ise fırınların dışında karşıladıkları düşünülmektedir. Anket 

uygulaması esnasında fırınların %93’ünde işçilerin iş elbisesi giydikleri, %9’unun ise bone ve maske taktığı 

saptanmıştır. Sağlık şartları ve iş güvenliği açısından işçilerin iş elbisesi, bone ve maske kullanmaları gerekmektedir. 

Tüketici sağlığını tehdit eden bu durum, planlı denetlemeler dışında fırınların incelenmesiyle ve yaptırımların devreye 

sokulmasıyla azaltılabilir. Fırınların %18’inde işçilerin günde 8 saat, %52’sinde 8-10 saat, %23’ünde 10-14 saat ve 

%5’inde 14 saatten fazla çalıştıkları belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre üreticilerin; %54’ü işçilerine asgari ücret, 

%21’i asgari ücretten daha fazla ücret, %6’sıda asgari ücretten daha az ücret ödemektedirler. Buda fırınların Maliye 

bakanlığınca yeterince denetlenmediğini gösterir. Yapılan değerlendirmelere göre fırınların %7’sinin un stokunun 6–14 

gün, %78’inin 15–30 gün, %13’ünün 30 ve üstü gün olduğu belirlenmiştir. Fırınların %78’i gibi büyük bir 

çoğunluğunda un stoklarının 15-30 gün gibi kısa süreli olması, bu fırınların depolarının büyük olmadığının, un stoku 

yapacak kadar likiditelerinin bulunmadığının, un stoku yapabilmek için bankalar, odalar ve diğer kurumların uzun 

vadeli düşük faizli kredi imkânlarının yeterli olmadığının bir göstergesi olabilir. Ayrıca, un stoklayabilecek silo, ambar, 

depo gibi yerlerin yeterli olmadığı da söylenebilir. Anket uygulaması esnasında fırınların %88’inde depolanan unun ısı, 

ışık ve nem kontrolü altında olduğu belirlenmiştir. Bu durum un stoklarının standart ısı, ışık ve nem kontrolünün 

sağlanması açısından oldukça önemli bir sonuçtur. Bu kontrolün sağlanabilmesi için ısı ve ışık ölçümlerinin teknolojik 

aygıtlarla yapılması, nem oranının da higrometre gibi teknik araçlarla ölçülmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde, un 

stoklarının sağlık ve ekonomik açıdan istenilen şekilde muhafazası sağlanamaz. Bu durumda tüketicilerin sağlığını 

olumsuz etkileyeceğinden dolayı talep azalmasına yol açacak ve üreticilerin un stokunun elinde kalmasına, üretim 

hacminin ve satış miktarının düşmesine neden olacaktır. Yapılan anket sonuçlarına göre fırın sahiplerinin %10’u un 

alırken, unun beyaz olmasına ve yine %3’ü unun ucuz olmasına bakmaktadır. %81’i ise unun her yönüyle kaliteli 

olmasına öncelik verdiklerini belirtmişlerdir. Bilindiği üzere kaliteli mal üretmek müşteri tatminini sağlayan en önemli 

unsurlardandır. Üretici her zaman müşteri odaklı üretim yapmalıdır. Aksi taktir de piyasa içerisinde talebini 

kaybedebilir. Kalitesiz, ucuz un alımı yapan fırınlar elbette hammadde giderlerini azaltmayı düşünmektedirler. Ancak 

kalitesiz, ucuz un ile ekmek üretmek firmanın müşteri potansiyelinin zamanla erimesi anlamına gelebilir ve sistem 

içerisinde düzensizlik ve etkisizliğe girmesine neden olabilir“ İş yerinizde HACCP uygulaması yapıyor musunuz? 

“sorusuna üreticilerin %93’ü hayır yanıtı vermiştir. İşletmelerin çoğunluğu HACCP uygulaması ile ilgili bilgi sahibi 

değildir. Üreticilerin eğitim durumların düşük olması, mesleki ve kanuni gelişmeleri yeterince izlememeleri, kanuni 

yaptırım eksikliğinden dolayı ve tüketicinin haklarını bilmemesi veya aramamasından dolayı işin kolayına kaçma gibi 

bir takım gerekçeler HACCP’ in uygulanmamasındaki en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.3.3 Ekmek Üretimi ve Satışı İle İlgili Genel Bilgiler 

Üreticilerin günlük ürettikleri ortalama ekmek miktarı 3773,75 adettir. Üreticilerin günlük üretebilecekleri ortalama 

ekmek miktarı 5891,25 adettir. Ataşehir’de bulunup ankete katılan (80) fırının günlük fiili ekmek üretimleri 3773 adet 

iken, günlük toplam üretim kapasiteleri 5891 adettir. Bu verilere göre; söz konusu fırınların atıl kapasitede çalıştığı, atıl 

kapasite oranının ise %65’i bulduğu belirlenmiştir. Buna dayanarak Ataşehir’deki fırınların işletmeye açılmadan önce 

fizibilite araştırması yeterince yapılmadan piyasaya girdikleri düşünülebilir. Ayrıca, arz-talep dengesi de dikkate 

alınmamıştır. Diğer yandan; Türkiye’de kişi başına günlük ekmek tüketiminin 2 adet olduğu dikkate alındığında, 

Ataşehir ilçesi için üretilmesi gereken ekmek miktarı 4-6 bin civarında olmalıdır. Bu durum, fırın sahiplerinin idari veya 

mali durumlarını da düşünerek, sıkıntıya düşmemek için üretimlerini düşük göstermeye gayreti içinde olduklarını ve atıl 

kapasitelerinin gerçeği yansıtmadığını da düşündürebilir. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin %78’inin Kara Fırın, 

Taş Fırın veya Odun Fırını denilen direkt ısıtmalı fırın, %11’inin Matador Fırın ve %6’sının Döner Tip Fırın 

kullandıkları anlaşılmıştır. Buna göre, matador ve döner tip fırınların maliyetlerinin yüksek olması, fırıncıların kara ve 

taş fırın kullanmalarının sebeplerinden birisidir. Ayrıca kara ve taş fırında pişen ekmek ve diğer unlu mamullerin 

tüketicilerden fazla talep görmesi de önemli bir etkendir. Tüketicilerin alışkanlıkları, damak zevki ve tercihlerinin bu 

yönde olması, arz–talep dengesinin açıklanan noktada olmasına yol açmıştır. Yapılan değerlendirmeye göre üretilen 

ekmeklerin %74’ünün beyaz buğday ekmeği, %26’sının ise diğer çeşitlerden (kepekli, mısır, çavdar köy ekmeği) 
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oluştuğu belirlenmiştir. Bu durum basın yayın yoluyla kepekli, çavdar vb. ekmeklerin insan sağlığı için daha yararlı 

olduğu yönünde yapılan uyarılara halkımızın ne kadar duyarsız kaldığının bir göstergesidir. Özellikle bağırsak 

fonksiyonları ve içerdikleri mineraller bakımından kepekli ekmeğin daha sağlıklı ve besleyici olduğu bilimsel açıdan 

bilinen bir durumdur. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin %52’si ürettikleri ekmeğin ¼ ünü, %20’si ürettikleri 

ekmeğin ½ sini fırında sattıklarını belirtmektedirler. Düşük kapasite ile üretim yapan fırınlar, genelde doğrudan satış 

yapmaktadır. Taze ve sıcak ekmek satın almak isteyen tüketicilerin tercihleri de söz konusu fırınların bu şekilde satış 

yapmalarını sağlamaktadır. Günlük ekmek üretim kapasitesi yüksek olan fırınlar düşük üretim kapasitelerini artırdıkça, 

fırın dışındaki yerlere (bakkal, market vb.) satış oranı da artmaktadır. Pazarlama ağının geniş ve koordineli şekilde 

kurulması talebe daha kolay ulaşılmasını sağlar. Bunun içinde kapasitesi yüksek olan fırın sahiplerinin reklâm yapması 

veya yaptırması büyük önem taşımaktadır. 

Anket yapılan fırınların %71’i ekmeği tezgâhtan %51’i ise bayiler aracılığıyla satışa sunmaktadır. Hem tezgâhtan 

hem de bayiden satış yapan fırınların sayısı ise 18’dir. Yapılan değerlendirmeye göre üreticilerin %93’ünün katkı 

maddesi kullandığı, %6’sının ise kullanmadığı anlaşılmıştır. Katkı maddesi kullanımı Türk Gıda Kodeksine 

uygun olmak zorundadır. Çoğu üreticiler kullanılan katkı maddelerini hile amaçlı kullanabilmekte ve insan 

sağlığını önemli ölçüde tehdit edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak da çeşitli hastalıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Üreticilerin %3’ü katkı maddesini ekmeğin bayatlamaması %2’sinin ise görünüşü iyileştirmek 

için katkı maddesi kullandıkları belirlenmiştir. Yine üreticilerin %87’si, katkı maddelerinin insan sağlığına zararlı 

olduğu, %12’si zararlı olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Fırıncıların ekmekte kullandıkları katkı 

maddelerinin insan sağlığına zararlı veya yararlı olduğu bilgisini bilip-bilmemelerinden ziyade bu durumun 

bilimsel açıdan tetkiki daha önemlidir. Katkı maddelerinden insan sağlığına zararlı olanları Türk Gıda Kodeksinde 

belirlenmiştir. Üreticilerin Kodekste yer alan ve yasaklanan katkı maddelerini bilmeleri ve yasak maddeleri 

ekmek üretiminde kullanmamaları sağlanmalıdır. Bu da ancak üreticilerin bilinçlendirilmesi ve denetimle 

sağlanabilir. 

Çizelge 1:Üreticilerin ekmek üretiminde dikkate aldıkları kalite kriterlerinin önem derecesine göre 

sıralanması 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puan Ortalama 

Un  0 0 0 0 0 0 0 9 12 59 770 9,63 

Su 0 0 0 0 0 0 2 2 21 55 769 9,61 

Maya 0 0 0 1 3 1 3 4 38 30 720 9,00 

Katkı maddesi 74 0 0 0 1 0 0 0 0 10 179 2,24 

Yoğurma 0 0 1 1 8 23 8 9 20 10 593 7,41 

Fırın ısısı 0 0 0 0 0 4 9 15 35 17 692 8,65 

Dinlendirme 0 0 3 5 12 5 15 15 25 0 569 7,11 

Tartma-kesme 17 12 12 9 7 10 2 3 6 2 320 4,00 

Şekil verme 75 0 0 0 1 0 1 1 2 0 113 1,41 

Hijyen 0 0 0 1 5 10 12 22 17 13 632 7,90 

Sanitasyon 71 2 2 0 1 0 1 0 2 1 121 1,51 

Ambalajlama 66 2 2 1 0 4 1 1 1 2 148 1,85 

 

Yapılan değerlendirme neticesinde, üreticilerin tamamına yakınının, ekmek üretiminde kalite için un, su ve 

mayaya öncelik verdikleri bunun yanında fırın ısısı, yoğurma ve dinlendirmenin de kaliteli ekmek üretimi için 

önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin hiçbirinin tartma-kesme, şekil verme, sanitasyon ve 

ambalajlama şıklarına not vermemesi, ekmekte kalite denince görüntü ve damak tadından öteye gidemediğimizin 

bir göstergesidir. 

4.2 TÜKETİCİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

4.2.1 Tüketicilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

Tüketicilerin yaş ortalaması 40,71’dir. Anket yapılan tüketicilerin %61’i erkek, %38’i ise kadındır. Ankete katılan 

tüketicilerin %22’si bekâr ve %77’si ise evlidir. Tüketicilerin %37’si lise, %26’sı ise üniversite mezunudur. İlkokul, 

ortaokul ve yüksekokul mezunlarının toplamı ise % 33 oranındadır. Bu oran lise mezunlarının oranından azdır. Sonuç 

olarak okuma yazma oranı yüksek bir kesim söz konusudur. Ankete katılan tüketicilerin büyük çoğunluğunu memur ve 
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işçiler oluşturmaktadır. Tüketiciler arasında mesleği çiftçi olan yoktur. Buradan hareketle gelir grubu orta ve yüksek 

insanlar çoğunluktadır sonucu çıkmaktadır. Tüketicilerin eşlerinin %21’lik kısmı lise mezunlarından toplamda %45’lik 

kısmı ise ilkokul, üniversite ve ortaokul mezunlarından oluşmaktadır. Tüketicilerin %43’ünün eşi herhangi bir işte 

çalışmaktadır.%33’lük bir kısmı ise hiçbir işte çalışmamaktadır. Tüketicilerin ailelerindeki ortalama birey sayısı 

3,98’dir.Tüketicilerin %71’inin çocuğu varken %28’inin çocuğu bulunmamaktadır. Tüketicilerin ortalama çocuk sayısı 

1,63’dür Tüketicilerin aylık ortalama geliri 4540 TL’dir. Bu oran Türkiye ortalamasının üstündedir. Aylık un ve unlu 

mamul harcamaları ise yaklaşık 170 TL’dir. Bu sonuca göre anket yapılan tüketicilerin çoğunluğu orta ve yüksek gelir 

grubundaki kişilerdir. Gelir düzeyi arttıkça ekmek tüketimi azalmaktadır. Ülkemizde kişi başına düşen milli gelirin 

artırılması ve gayri safi milli hâsıladan alınan paylarda adaletin sağlanması halinde ekmek tüketimi Avrupa 

standartlarına çekilecek ve diğer besin maddelerinin tüketimi de artacaktır. Tüketicilerin %72’si beyaz ekmek yaklaşık  

%27’si ise kepekli, çavdarlı, köy ekmeği vs. tüketmektedir. Bu durum, tüketicilerin damak zevki, tercihleri, 

alışkanlıkları ve sağlık durumları ile yakından ilgilidir.  

4.2.2 Ekmek Satın Alınımı ile İlgili Genel Özellikler 

Yapılan değerlendirmeye göre tüketicilerin %35’inin ekmeği genelde fırından, %28’inin bakkaldan, %23’ünün 

marketten ve %12’sinin diğer yerlerden aldıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ile sıcak-taze 

ekmek talepleri ekmeğin genelde fırından alınmasının başlıca nedenleri arasındadır. Araştırma sonuçlarına göre 

tüketicilerin %42’sinin marketten veya bakkaldan aldıkları ekmeğin hangi fırında üretildiğini bildiği, %57’sinin ise 

bilmediği tespit edilmiştir. 

Çizelge 2:Tüketicilerin ekmek alırken dikkat ettiği hususlar 

  

Hiç önemli 

değil (1) 

Önemli 

değil (2) 

Fikrim 

yok (3 ) 

Önemli  

(4 ) 

Çok 

önemli (5) 

Ağırlıklı 

puan Ortalama 

İç hamur yumuşaklığı 46 12 91 57 177 1456 3,80 

Dış kabuk sertliği 22 29 88 79 165 1485 3,88 

Ağırlık 37 29 95 67 155 1423 3,72 

Kabarıklık 26 29 62 91 175 1509 3,94 

Kabuk rengi 23 23 72 68 197 1542 4,03 

İç hamur rengi 36 28 57 57 205 1516 3,96 

Tat, lezzet 8 12 12 19 332 1804 4,71 

Yenilebilirlik 14 2 8 27 332 1810 4,73 

Fiyat 14 21 45 43 260 1663 4,34 

Büyüklük 30 21 78 89 165 1487 3,88 

Görünüm 15 9 32 80 247 1684 4,40 

Geç bayatlama 111 38 78 37 119 1164 3,04 

Ambalaj 122 45 36 39 141 1181 3,08 

Katkı maddesi olması 321 17 17 6 22 540 1,41 

Katkı maddesi 

olmaması 
3 4 16 24 336 1835 4,79 

 

Anket sonuçlarına göre neticeler birbirinden çok farklı olmamakla beraber halkımızın ekmek alırken en çok değer 

verdiği hususlar tat, lezzet, yenilebilirlik, görünüm vb. şekilde sıralanmaktadır. Fiyat faktörünün 5 inci sırada yer 

alması, ucuz ekmek kuyrukları ile çelişse de, insanımızın gerçek düşüncesinin ekonomik şartlar karşısında bu şekilde 

davranmaya zorladığını göstermektedir. Yapılan ankette tüketicilerin %’83’ünün satın aldığı ekmekte yabancı madde 

çıkmadığı, %16’sında ise çıktığı saptanmıştır. Bu durum, üreticilerin hijyen ile ilgili verdikleri cevapla çelişmektedir. 

Tüketicilerin %71’i sağlık, hijyen, görüntü gibi faktörlere bağlı olarak ekmek aldıkları fırını veya marketi 

değiştirmediklerini %28’i ise değiştirdiğini belirtmişlerdir 

Tüketiciler ekmekle ilgili sorulan kriterlerden “ekmek temel besin gıdamızdır” ve “ekmek üretiminde kullanılan katkı 

maddeleri sağlığa zararlıdır” ibarelerine büyük oranda tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına 

göre tüketicilerin %48’i aldığı ekmeği tükettiğini %8’inin aldığı ekmeği, bayatlasa bile kızartarak, tatlı yaparak, köfte 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

392 
 
 

 

harcına tükettiği, %8’inin bayat ekmekleri çöpe attığı ve %4’ünün ise sütçüye verdiği tespit edilmiştir. %9 gibi bir 

oranda bulunan tüketicilerin, bayatlayan ekmekleri çöpe attığını belirtmesi ekmek tüketiminde yapılan israfın açık bir 

göstergesidir. Bayatlayan ekmeklerin fakirlere, sütçüye, ekmekle ilgili diğer sivil toplum örgütleri ve yardım 

kuruluşlarına verilmesi veya yemek, köfte, tost yapımı gibi mutfakta çeşitli şekillerde değerlendirilmesi aile bütçesi ve 

ülke ekonomisi açısından önemli ve gerekli bir husustur. Yapılan değerlendirmeye göre tüketicilerin %15’inin çeyrek, 

%9’ unun yarım, %7’sinin tam ve %4’ünün 1 tam ekmekten çok ekmeği çöpe attığı belirlenmiştir. Dünyada ve 

ülkemizde açlıktan ölen birçok insan varken bu oranlarda ekmeğin çöpe atılması hem ekonomik hem de sosyolojik 

olarak pek iç açıcı bir durum değildir. Tüketicilerin % 75’i yediği ekmeği kaliteli bulmaktadır. Tüketicilerin %63’ü 

ekmek gramajının ne kadar olduğunu bilmemektedir.%36’sı ise ekmeğin kaç gram olduğunu bilmektedir. Tüketicilerin 

%77’si ekmeğin mevcut durum yani 250 gr olarak üretilmesini %22’si ise 150-200 gr olarak üretilmesini istediklerini 

beyan etmişlerdir. Tüketicilerin %55’lik kısmı ekmeğin ambalaja konulmasını istemiştir. Tüketiciler ambalajlı ekmeğin 

daha sağlıklı olduğunu düşünmektedirler. Buna karşın %44’lük bir kısım ise ekmeğin ambalaja konulmaması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Tüketicilerin satın aldıkları günlük ekmek miktarı ortalaması 3,65 adet olarak belirlenmiştir. 

Tüketicilerin bir ekmeği 1,08 TL’den aldıkları belirlenmiştir. Tüketiciler ekmeğin fiyatını pahalı bulmaktadır. 

Tüketicilerin olmasını istedikleri ekmek fiyatlarının ortalaması 0,81 kuruştur. Tüketicilerin %532ü ekmeği en fazla 

akşam yemeğinde tükettiğini belirtirken %29’u ise kahvaltıda tüketmektedir.. 

 5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1 Üreticilerle İlgili Sonuç ve Öneriler  

Ataşehir’de faaliyet gösteren araştırmaya konu 80 ekmek fırınının tamamı küçük veya orta işletme şeklindedir. Ancak 

fırıncılığın, geliri yüksek veya tatmin edici bir meslek olduğu da bir gerçektir. Fırıncıların, çıraklık, kalfalık ve belli bir 

sermaye birikiminden sonra bu mesleği kolaylıkla yaptığı, ancak son yıllarda bu mesleğe fazla ilgi olmadığı, genellikle 

mesleği uzun yıllardır yapan fırıncıların haricinde mesleğe yeni girenlerin sayısının oldukça az olduğu da ortaya 

çıkmıştır. Fırın  sahiplerinin genelde işlerini sevdiği, sevmeyenlerin ve kararsız olanların oranının da az olmadığı, 

fırıncılık mesleğinin çalışma şartlarının zorluğu ve çalışma saatlerinin diğer mesleklere nazaran çok ve düzensiz olduğu, 

ülke ekonomisindeki istihdam darlığı ve kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü nedeniyle ücretlerinde tatmin edici 

olmamasından dolayı fırıncıların iş değişikliği yapamadığı, sermaye yoğun işlere yatırım yapabilmenin zorluğu gibi 

hususların fırıncıların sevmeseler de işlerini devam ettirmelerini sağlayan etken olduğu ortadadır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda fırınların istenilen seviye ve normlarda üretim yapabilmeleri için şu öneriler 

yapılabilir: 

- İnsan sağlığı için büyük önem arz eden gıda üretim işletmeleri, Gıda Mühendisi veya bu konuda eğitim almış diğer 

mühendislerin yetkisinde açılıp işletilmeli mevcut yasalar uygulamaya konulmalıdır. 

- Uluslararası hukuk normları ve standartları dikkate alınarak, ulusal mevzuatımızda düzenlemeler yapılmak suretiyle 

ekmek fırınlarının verimli ve etkin çalışması sağlanmalı, bu şekilde tam kapasiteye ulaşılmalıdır. Teknolojik ve 

ekonomik açıdan gerekli modernizasyonların yapılması sağlanmalıdır. Bunun için yatırımı teşvik edici politikalar 

yeniden gözden geçirilmelidir. 

- Fırıncıların eğitim düzeylerinin artırılması için MEB, odalar, konfederasyonlar, GTHB ve ilgili diğer kuruluşlar 

arasında eşgüdüm işbirliği sağlanmalıdır. Fırıncılık mesleğine ilginin artırılması için gerekli düzenlemeler ve teşvikler 

yapılmalı, mesleğe yeni girişler sağlanmalıdır. 

Fırınlarda çalışan personelin çalışma saatleri ve izinleri uluslararası hukuk normları-standartları ile ulusal mevzuatımıza 

uygun hale getirilmelidir. Fırınlarda çalışan personelin özlük hakları artırılmalı, denetimlerle azından asgari ücret 

verilmesi sağlanmalıdır. Fırınların hammadde ve malzeme stokunun artırılabilmesi için mali teşvikle birlikte depo, silo, 

ambar sayıları da artırılmalıdır. Ekmek üretiminde kullanılan katkı maddelerinden Türk Gıda Kodeksi hükümlerinde yer 

alan insan sağlığına zararlı katkı maddelerinin kullanımının önüne geçilmesi gereklidir. Haşere ile mücadelede, 

bilinçlendirme yapılmalı ve teknolojik mücadele yöntemlerine geçilmelidir. Fırın çalışanları ve fırınların çalışma 

ortamları sağlık koşulları açısından iyi hale getirilmelidir. Ekmeğin ambalajlanarak satılması sağlanmalı, ambalaj 

hususu standart hale getirilmelidir. Bu konu ile ilgili hususlarda, akademik araştırma sayıları artırılmalı ve araştırma 

yapanların teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

5.2 Tüketicilerle İlgili Sonuç Ve Öneriler 

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu beyaz somun ekmeği tüketmektedir. Bu durum, diğer ekmek türlerinin daha sağlıklı 

olduğu yönünde yapılan yayınlara rağmen, tüketicilerin damak zevki ve alışkanlıklarına göre davrandıklarını 

göstermektedir. Tüketicilerin çoğunluğu ekmek alırken ekmeğin tat, lezzet, yenilebilirlik, görünüm, ekmek içi rengi, 

kabuk rengi ve geç bayatlamayı çok önemli derecesinde uygun bulmuşlardır. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun, 

“Ekmekler hijyenik olarak üretilmemektedir”, “Ekmek üretiminde kullanılan katkı maddeleri sağlığa zararlıdır”, 

“Paketlenmemiş ekmekler sağlıksızdır”, “Uzun süre bayatlamayan ekmekler kalitelidir”, “Fırınlar yeterince kontrol 

edilmemektedir”, “Tükettiğimiz ekmekler sağlıklı değildir”, “Ekmeğin mutlaka fırında ambalajlanması gerekir”, 

“Ekmek temel besin gıdamızdır”, “Beyaz ekmek en sağlıklı olanıdır” sorularına ‘Katılıyorum’ şeklinde cevap verdikleri 
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görülmüştür. Bu sorulara verilen cevaplardan anlaşılacağı üzere, tüketiciler neyin ne olduğu konusunda sağlıklı bilgiye 

sahip değildir. Tüketicilerin çoğunluğu bakkaldan veya marketten aldıkları ekmeğin hangi fırında üretildiğini 

bilmektedir. Tüketicilerin %16’sı satın aldıkları ekmeklerden yabancı madde çıktığını beyan etmiştir. Tüketicilerin 

yarıya yakını eve günlük 3–4 ekmek satın almaktadır.. Yine çoğunluk bayat ekmekleri çeşitli şekillerde kullanıp 

değerlendirebilmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüketici dinamiklerinin belirlenebilmesi için şu öneriler 

yapılabilir: 

-Tüketici tercihleri ve alışkanlıklarının tespitine yönelik geçerli ve güvenilir, faktör analizleri yapılmış ölçekler 

oluşturulmalı ve tüketicilere uygulanmalıdır.  
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ÖZET 

Günümüzde iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ve gelişen ekonomik unsurlarla birlikte siyasal ve sosyo-kültürel 

anlamda önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler, toplumların süregelen davranış kalıplarını ve tercihlerini 

etkilemekte, değişmelerine neden olmaktadır.  Bu bağlamda küresel marka, hız, imaj, marka kişiliği, popülerlik isteği 

bir yaşam standardı haline gelmektedir. 

Egemen kültürler, kendi kültürel ürünlerini yerel kültürlere sunmakta, bu ürünlerin yerel kültürlerce kabul görmesini 

sağlamaktadır. Bu çerçevede yüzyıllardır süregelen alışkanlıklar değişmekte ve küresel bir şekil almaktadır.  

Bu çalışmada küresel marka algısı, yeme içme alışkanlıklarında köklü bir değişim yaratan fast food markalarının 

dinamikleri, gençlerin tercihi bağlamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel marka, marka algısı, fastfood, hız, imaj, marka kişiliği, popülerlik. 

 

GLOBAL BRAND PERCEPTION OF YOUNGS: FAST FOOD CONSUMED AS A BRAND 

 

ABSTRACT 

Today, advances in communication technologies and the growing economic, political and socio-cultural meaning 

combine with other important changes have occurred. These changes affect societies ongoing behavior patterns and 

preferences, is to cause change. In this context, the global brand, speed, image, brand personality, popularity is 

becoming a standard of living desire. 

The dominant cultures, offering local cultures of their cultural products, the acceptance of these products provides the 

local cultures. The centuries-old habits are changing and this framework is a global figure. 

In this study, the perception of a global brand, creating a drastic change in eating and drinking habits, the dynamics of 

fast-food brands, was evaluated in the context of choice for young people. 

Keywords: Global brand, brand perception, fast food, speed, image, brand personality, popularity 

 

Giriş 

Tüm dünyada meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte, küresel markaların bireysel 

ve sosyal hayatımızdaki yeri artmıştır. Bireylerin toplumda bir yer edinme çabasına ve toplum içerisinde kendilerine bir 

yer sağlama amacına ulaşmada tüketilen ürün ve hizmetlerin sunduğu imajlar etkili olmaktadır. Bireyler giydikleri 

kıyafetlerin, kullandıkları arabaların, tüketim mekânlarında vakit geçirmenin ve tüketim faaliyetinin kendilerine değer 

kattığını düşünmektedir.  

Tüketimin marka imajları tarafından yönlendirilmesiyle bireylerin diğer bireylerden geride kalmamak, kendini 

tanımlayıp bir role bürünmek, sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek, kişiliğini göstermek, kimliğini yansıtmak 

gibi düşüncelerle tüketime yöneldiği görülmektedir.  

Markaların sunduğu imajlar, oluşan ihtiyaç sonrasında ihtiyacın giderilmesi şeklindeki işleyişinin dışına çıkarak 

markaların sunduğu imajların tüketimi haline gelmektedir. Günlük hayatın her anında karşımıza çıkan küresel marka 

olgusu kitlelere rahatça ulaşma, yayılma ve kitleleri etki altına alma olanağına sahiptir. 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

395 
 
 

 

Çokuluslu şirketlerin son yıllarda servetlerinin ve kültürel etkinliklerinin astronomik olarak büyümesi incelendiğinde, 

1980’li yılların ortalarında yönetim teoricilerinin geliştirdikleri basit, zararsız görünen tek bir fikre dayanmaktadır. 

Başarılı şirketler öncelikli olarak ürünler yerine markalar üretmelidir (Klein, 2002: 27). 

Günümüzde ürünler ve üretim ikinci plana atılmıştır, bunun yerine ürünleri markalamak ve marka imajı oluşturmak, 

güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar birincil hedef konumuna gelmiştir. Bu noktada şirketler 

marka kimliklerinin, markanın kendisiyle ilgili fikrin yayılacağı alanlar yaratmaktadır. Şirketler bu amaçla kişisel 

alanlara özellikle de en dinamik grup olan genç kitlelere ulaşmak için çabalamaktadırlar. 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin yeme alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan küresel fast food 

markalarının gençler tarafından nasıl algılandığını araştırmaktadır. Çalışmanın ana teması Türkiye’deki gençlerin 

küresel fast food markalarını ne kadar sıklıkla tükettikleri ve küresel fastfood markalarını tüketmedeki amaçlarıdır. 

Marka Kavramı ve Küresel marka 

Marka kavramı, bir işletmenin veya işletme grubunun ürettikleri ve/veya pazarladıkları mal ve hizmetlerini 

tanımlamaya, tanıtmaya ve rakiplerinkinden ayırt etmeye yarayan, ad sözcük, simge, işaret, tasarım, dizayn, resim ve 

bunların birleşmesinden meydana gelen bir kavramdır (Ecer ve Canıtez, 2005:184). Özenli bir şekilde yönetilerek, 

becerikli bir şekilde geliştirilerek tüketicilerin zihninde yer etmekte ve hem fiziki hem de fiziki olmayan değer ve 

niteliklerin benimsenmesini sağlamakta kullanılan bir ticari işarettir (Haigh ve İlgüner, 2012: 14).  

Marka kavramı, belirli bir kategorideki ürün, hizmet, kurum ve kuruluşların aynı kategorideki diğer ürün, hizmet, 

kurum ve kuruluşlardan farklılaşmasını sağlayan, özel görsel unsurlara ve özel bir isme sahip olan bir kavramdır 

şeklinde tanımlanabilir. 

Kotler’e (2000: 404-405) göre marka, tüketicilere sunulan fayda vaadidir ve altı anlam seviyesine sahiptir. Bunlar:  

 Özellikler: Bir marka, akla belirli özellikleri getirir.  

 Yararlar: Özellikler, fonksiyonel ve hissi yararlara dönüştürülmelidir.  

 Değerler: Marka, aynı zamanda üreticinin değerleri hakkında da bir şeyler söylemektedir.  

 Kültür: Bir marka, belirli bir kültürü temsil edebilir.  

 Şahsiyet: Bir marka, belirli bir şahsiyeti dışa vurabilir. 

 Kullanan: Marka, ürünü satın alan veya kullanan kimsenin ne tür bir insan olduğunu hatırlatır.  

 

Kotler’in marka ile ilgili olarak ortaya koyduğu anlamlar çerçevesinde markanın belirli özelliklere sahip yarar sunan, 

kişisel değerler yansıtan, belirli bir kültüre ve şahsiyete sahip, kullanıcıları ile ilgili mesajlar veren bir unsur olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu noktada markanın adeta bir ruha sahip olduğunu, bu ruh sayesinde canlı bir organizma gibi 

yaşadığını ve kendisi hakkında farkındalığa sahip olanlarla iletişim kurmakta olduğunu söylemek de mümkündür.  

Markalar tüketici algıları ve eğilimleri, reklam ve pazarlama etkinlikleri, rekabetçi konumlandırma ve her türden diğer 

pazarlara ilişkin konularla ilgilidir…. Markayı inşa etmekten ya da onu genişletmekten söz eden yazarlar ve sanat 

yönetmenleri, ambalaj ve kimlik tasarımcıları, araştırmacılar ve finans planlayıcılarıdır. O halde bundan çıkan mantıksal 

sonuç, markanın bir pazarlama konsepti olduğudur (Winkler, 2003: 98). 

Üretim yöneticilerinin yarattığı kimlik olarak ele aldığımız marka kavramı işletmelerin ‘Biz Kimiz?’ sorusuna verdiği 

cevaplardır. Markanın doğuş aşamasından günümüze kadar sunduğu hizmetler, isim hikâyeleri, kendilerini tanıtmada 

kullandıkları görsel unsurlar markanın bu sorulara verdiği cevaplardır. Yani marka kavramı belirli bir oluşum süreci 

dâhilinde, üretim yöneticilerinin sadece ürettiği ürün ya da hizmet değil sunduğu değerler bütünü ile birlikte 

tanımlanması gereken bir kavramdır.  

İnsanların markalara kurabileceği ilişkilerin araştırıldığı bir çalışma sonucunda insanların markalarla kurabileceği dört 

ilişki tespit edildi. Bunlar (Solomon, 2004: 34): 

• Benlik kavramı bağlantısı - Ürün, kullanıcının kimliğinin oluşmasına yardımcı olur. 

• Nostaljik bağlantı - Ürün, ben’in geçmişteki haliyle bir bağ kurmaya yarar. 

• Karşılıklı bağlılık - Ürün, kullanıcının günlük yaşam düzeninin bir parçasıdır. 

• Sevgi - Ürün, sıcaklık, tutku ya da güçlü başka bir hisse dayanan duygusal bağları açığa çıkarır. 

 

Bu tespit bağlamında markaların; kimlik, geçmiş, sosyal hayat ve duygular üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Tüketim 

noktasında markalarla bireyler arasında, kişilerarası ilişkilerdeki gibi iletişimsel süreçler yaratılmaktadır. 

Markalar hitap ettikleri pazarlara göre yerel ve küresel markalar olarak sınıflanır. Yerel markalar, marka oluşumunda ve 

markanın ürün ve hizmetlerinin imalatında, fiyat, tutundurma ve dağıtım politikalarının oluşturulmasında içinde 

bulunduğu ülke, bölge veya il sınırlarını pazar olarak belirleyen markalardır. Küresel markalar ise tüm dünyayı hedef 

pazar olarak belirleyen ve marka stratejilerini bu çerçevede geliştiren markalardır. 
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Küresel marka 

“Küresel marka, dünyada faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda standardize edilmiş bir pazarlama ve markalama stratejisi 

izleyen marka olarak ifade edilir” (Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009: 302). Kültürel orijinlerini aşarak değişik ülkelerde 

yaşayan ve değişik kültürlere sahip tüketicilere ulaşabilen markalardır (Hollis, 2011: 48). “Bir ürünün tüm dünyada 

geniş bir dağıtım kanalı olması, tek kişisel marka isminin tüm ülkelerin genelinde tanınması ve o ürünün markasının iyi 

bilinmesi, o markayı genelleştirme işlemi dünya markası olduğunun kanıtıdır” (Ar, 2007: 58).  

Küresel pazarlama küresel ekonomideki büyüme ve yeni ekonominin ortaya çıkışı ile şekillenmiştir. Demir perdenin 

yıkılmasından sonra özellikle ABD de çok uzun süren bir büyüme, düşük enflasyon ve düşük işsizlik dönemi 

yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda para piyasalarına güven artmış ve biriken para daha yüksek riske razı olarak 

yurtdışına akma eğilime girmiştir (Altınbaşak,vd., 2008: 7).  

Yaşanan sanayi devriminin sonucu olan kitle üretimi, yerel pazarların birleşerek tek bir küresel pazar haline gelmesini 

sağlamıştır. Ortaya çıkan dünya şirketleri, küresel pazarda yer alabilmek için yeni pazarlama stratejileri geliştirmiştir. 

(Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009: 300). Küresel şirketler, küresel ürünlerini ve hizmetlerini küresel pazarlarda tanıtma 

çabası içindedirler. Bu nedenle evrensel değerlere sahip yeni bir tüketici kitlesi yaratılarak, sosyo-ekonomik ve kültürel 

farklılıklar ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu çerçevede markalar, insanların toplumsal varlıklarını ifade etmelerini 

sağlayan bir koşul olarak yeni kimlikler yaratmaktadırlar. 

İyi bir marka kimliği, akılda kalıcı ve hatırlanabilir, anlaşılır, beğenilir, farklı sektörler, pazarlar ya da kültürlere 

kolaylıkla transfer edilebilir, değişen koşullara adapte edilebilir ve yasal anlamda korunabilir olmalıdır. Bu kriterler, 

küresel pazarlarda rekabet edecek markalar için önemli yol işaretleridir (Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009: 305). 

Aaker’e göre, küresel marka, işletmelerin markalarını konumlandırmada kullandıkları kimlik tercihidir. Bir küresel 

marka, farklı pazarlar içerisinde başarılı bir şekilde rekabet edebildiğinden, bir prestije sahip işletmeler olmaktadırlar. 

Küresel markalar, dört unsuru bünyelerinde barındırırlar. Bunlar (akt. Ar, 2007: 66):  

• Dünyayla ilgili olma, 

• Kozmopolit  olma,  

• Karakteristik özellikleri olma,  

• Ürün kategorileri itibariyle farklı karakteristik ve kozmopolit özellikleri bünyelerine almalarıdır.  

 

Bugünkü bilgi toplumunun önemli güçleri de, şirketleri küresel markalara doğru yöneltmektedir. Bu güçler uluslararası 

şirketlerin büyümesini, küresel medya ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışını, uluslararası iş seyahatlerinin ve 

serbest dolaşımların artmasını, uluslararası yaşam tarzlarının oluşmasını, pazar bölmelerinin ortaya çıkmasını teşvik 

eder (Doyle, 2003: 427). Küresel bir dünyaya hitap eden markalar, farklı toplumsal yapılara sahip olan tüketicilerin 

algılarını yöneltmeye yönelik çalışmalar yaparlar. “Uluslararası markalar nadiren taraflı bir konumlandırma uygular; 

genellikle kültürler üstü istek ve ihtiyaçlara odaklanırlar (Hollis, 2011: 149). 

Solomon’a (2004: 34) göre, “dünya çapında dikkat çeken markalı malların dağıtımını yapan çok uluslu firmaların 

yükselişi, küreselleşmiş bir tüketim ahlakı yaratmaktadır. Tüketicileri milletlere göre bölümlere ayırma yöntemi, 

anlamını gittikçe yitirmektedir”. Küresel pazarlama konusuna farklı bir şekilde yaklaşan Levitt, “teknolojik 

gelişmelerden de güç alan küreselleşmenin dünyadaki yerel öğeleri hızla birbirine benzettiğini ifade etmiş, bunun da 

yerel pazarları küresel bir tekil pazara dönüştüreceğini savunmuştur” (Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009: 301). 

Küresel pazarda var olan küresel markalar bir aidiyet duygusu yaratarak tüketicilerin marka hakkındaki algılarının 

bağlılığa dönüşmesini sağlamak amacı taşımaktadır. Küresel markalar, küresel pazarın hedef kitlesini vatandaşlık 

olgusundaki gibi ortak değerler çerçevesinde ortak bir kimlik ile şekillendirmektedir.  

Türkiyede’ki Küresel Fast Food Markaları 

Fast food markalarının sunduğu imajlar sayesinde günümüzde yemek yeme alışkanlıkları kültürel özelliklerinden 

uzaklaşarak küresel bir hal almaktadır. Türkiye’de 1950’lerden sonra kentleşme olgusu başlamıştır. Bu olgu kültürel 

değerlerle birlikte mutfak kültüründe de etkili olmuştur. (Orkun, 2009: 93). 

Türkiye’de 1980’lerden sonra küresel fast food markalarından McDonalds, Pizza Hut, Kentucky FC, Burger King ve 

diğerleri piyasaya girmiştir. Hızla şube sayısını ve pazardaki payını arttıran fast food markaları kitle iletişim araçlarıyla 

adeta propagandalarını yapmışlardır. 

McDonalds Türk pazarına ilk kez 1980 yılında bir joint venture şeklinde girmiştir. İlk McDonald’s restoranı İstanbul 

Taksim’de açılmıştır. Bu restoran, açılışından itibaren 5 yıl içinde dünyada en çok satış yapan 10 dükkân arasına 

girmiştir. 1992 yılından itibaren Türk hissedarın hisseleri McDonald’s tarafından satın alınarak %100 yabancı sermayeli 

bir şirket olarak faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Dünyada uygulanan McDonald’s modeli ülkemizde de aynen 

uygulanmaktadır (Ada, 2009: 16).  
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Türkiye’deki genç nüfus açısından bakıldığında da gençlik dinamizmi, hız gibi faktörel etkiler nedeniyle fast food 

markaları oldukça büyük bir tüketim yüzdesine sahiptir. Hızlı bir şekilde üretilen fast food ürünleri, kolay ve pratik bir 

şekilde tüketilebildikleri ve popüler oldukları için genç tüketiciler tarafından tercih edilmektedirler.  

Gençlerin Küresel Fast Food Marka Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma 

Çalışmanın temel amacı, fast food sektörünün en önemli hedef kitlesi olan gençlerin, küresel fast food marka algılarını 

ortaya koymaktır. Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi sayesinde her yerde ve herkes için hazır olan bu kültür 

küresel dünya kültürü haline gelmiştir.  

Günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkan küresel marka olgusu kitlelere rahatça ulaşma, yayılma ve kitleleri etki 

altına alma olanağına sahiptir. Her şeyden ve herkesten çok, logolarla süslü, medyanın yarattığı kalıba dökülmek 

isteyen orta sınıftan gençler küreselleşmenin en güçlü sembolleri haline gelmişlerdir. Farklı kültürlerine rağmen, tüm 

dünyada orta sınıf gençler hayatlarını paralel evrendeymiş gibi yaşamaktadırlar (Klein; 2002: 140-141). 

Bu çerçevede gençlerin küresel fast food markalarını tüketme davranışları küresel marka algısı bağlamında 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel konusundan yola çıkılarak yürütülen alan araştırmasında veri toplama aracı olarak 

anket yöntemi uygulanmıştır.  

Araştırma Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yürütülmüştür. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım bölümü 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden 100 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Bulguları 

Yapılan anket çalışması sonucu ankete katılanların % 51’i kadın % 49’u erkektir. Ankete katılanların % 95’i 18-24 yaş 

arası gençlerden oluşmaktadır. 25 yaş üzeri olan gençler %5 oranındadır. Gençleri aylık ortalama gelir açısından 

incelediğimizde %68’i 0-500 TL, %23’ünün 500-1000 TL, %9’unun ise 1000TL üzeri aylık ortalama geliri olduğu 

tespit edilmiştir. Anket çalışmasında katılımcılara küresel fast food markalarını neden tercih ettikleri sorulmuştur ve 22 

farklı cevap alınmıştır. Verilen cevaplar önem sırasına göre;  

• Hızlı ve pratik olması, vakit kazancı, 

• Öğrencilik, 

• Kolay ulaşım imkânı, 

• Kaliteli olduğu için, 

• Daha güvenilir olması, 

• Dışarıda yiyecek bir şeyin olmaması, 

• Mecburiyet, 

• Sınırlı zamanda yiyecek ihtiyacını karşılamak, 

• Sevdiğim için, 

• Sürü psikolojisinden dolayı, 

• Patates kızartmaları güzel olduğu için, 

• Lezzetli olduğu için, 

• Ucuz olması, 

• Zorunlu olmadıkça tercih etmiyorum, 

• Bağımlılık yaptığı için, 

• Sağlıklı olduğu için, 

• Değişik bir şeyler yemek için, 

• Açlığı bastırmak için, 

• Popüler olması, 

• Standart lezzet, 

• Arkadaşlarımın tercih etmesi, 

• Reklamlarının ilgi çekici olması. 
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Araştırmaya katılan gençlerin hepsi bir şekilde küresel fast food markalarını tüketmekte olup, küresel fast food 

markalarının imajlarından etkilenmektedirler. Fast food markaları genel hedef kitlesi olan gençlerin zihninde hız ve 

pratiklik, net fiyat ve standart lezzet sunan yerler olarak konumlanmaktadır. Katılımcıların önemli bir bölümü küresel 

fast food tercih nedeni olarak “mecburiyet” ifadesini kullanmıştır. Bu da göstermektedir ki fast food bir yaşam tarzı 

haline gelmiştir. 

Araştırmaya katılan gençlerin, küresel fast food markalarını tüketme sıklıklarına bakıldığında, %9’unun hemen hemen 

her gün küresel fast food markalarını tükettikleri görülmektedir. Katılımcıların %40’ı haftada bir kez fast food 

restoranlarına gittiklerini belirtirken, %22’si iki haftada bir, %29’u ise bir ay ve üzeri sürede bu tür restoranlara 

gittiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan gençlerin toplam %71’inin fast food restoranlara gitme sıklığı, her gün ile iki 

haftada bir kez arasında değişiklik göstermektedir. Sonucun bu şekilde çıkması gençlerin dışarıda yemek yediklerinde 

genel olarak küresel fast food restoranlarını tercih ettiklerini göstermektedir. 

Anket çalışmasında katılımcılara en çok tükettikleri küresel fast food markalarından 3 tanesini yazmaları istenmiştir ve 

15 farklı cevap alınmıştır. Verilen cevaplar önem sırasına göre;  

• Burger King, Mc Donalds, KFC, 

• Burger King, KFC, Dominos, 

• Burger King, Mc Donalds, Popeyes, 

• Burger King, Mc Donalds, Pizza Hot, 

• Burger King, KFC, Popeyes, 

• Burger King, KFC, Pizza Hut, 

• Pizza Time, Pizza Hut, Pizza Pizza, 

• Pizza Pizza, Pizza Hut, Dominos, 

• KFC, Pizza Hut, Dominos, 

• Burger King, Popeyes, Pizza Hut, 

• Burger King, Mc Donalds, Dominos, 

• Mc Donalds, Dominos, Pizza Hot, 

• Burger King, Dominos, Sbarro, 

• Pizza Hut, Mc Donalds, Popeyes, 

• Burger King, Pizza Pizza, Dominos. 

Sonuçlara bakılacak olursa, Burger King öncelikle tercih edilen küresel fast food markası olmuştur. Burger King’den 

sonra en çok tercih edilen küresel fast food markaları Mc Donalds, KFC, Pizza Hut ve Dominos’tur. Bu doğrultuda 

araştırmaya katılan gençler tarafından, tercih edilen fast food türü yiyeceklerden önceliği hamburger almıştır. 

Ankete katılan gençlerin günlük hayatta küresel fast food markalarıyla sık sık karşılaşma oranları incelendiğinde 

gençlerin %78’i küresel fast food markalarıyla sık sık karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum küresel fast food 

markalarının günlük hayat üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan gençlerin fast food tüketimlerinde küresel fast food markalarını tüketme oranı %58’dir. 

Katılımcıların %35’i küresel fast food marklarının logo ve sembollerinin tercihlerinde etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu 

verilerden markaların ürün veya hizmetin pazarda konumlandırması, marka adı, sloganı, logosu ve tüketici ile 

ilişkilerinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırmaya katılan gençlerin %42’si tercih ettikleri küresel fast food markalarını çevrelerindekilere tavsiye etmektedir. 

Bu durum gençlerin küresel fast food markalarını benimsemiş oldukları göstermektedir. Markalar aktif çevrelerde 

faaliyet gösterebildikleri için küresel fast food markalarının faaliyet alanlarının gençler olduğu söylenebilir. 

Araştırmada da katılımcıların %31’i fast food markalarının savunucusu olduklarını ifade etmiştir. Bu da göstermektedir 

ki katılımcıların büyük bölümü tercih ettikleri küresel fast food markalarının daimi tüketicisidirler. 

Katılımcıların %24’ü tercih ettikleri küresel fast food markalarının diğer fast food markalarına göre sağlıklı olduğunu 

düşünmekte %53’ü ise sağlıksız olduğunu düşünmektedir. Bu veriler göstermektedir ki gençler sağlıksız olduğunu 

düşündükleri halde küresel fast food markalarını tüketmektedir. Bu çerçevede gençler küresel fast food markalarını 

sağlıklı olup olmadığı için değil markaların sunduğu değerler için tüketmektedir denilebilir. 
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Katılımcıların %50’si tercih ettikleri küresel fast food markalarının sunduğu imajların satın alma kararlarını etkilediğini 

belirtmişlerdir. Bu durumda marka imajları, ürünlerin özellikleri, ürün hakkındaki duygular ve izlenimler ve marka 

algıları arasında bağlantı olduğunu söylemek mümkündür. 

Katılımcıların %31’i tercih ettikleri küresel fast food markalarının kişiliklerini yansıtmasının satın alma davranışlarını 

etkilediğini belirtmiştir. Toplumsal hayatta yaşananların kişiler üzerindeki etkileri ve kişinin duygusal dünyası 

çerçevesinde şekillenen kişilik davranış ve tutumları belirler. Marka kişiliği de kişilerin markaları benimseme ve 

tüketim tercihlerinde kendilerini markalarla özdeşleştirmesini sağlamaktadır. Veriler gençlerin tercih ettikleri küresel 

fast food markalarının kişiliklerini yansıtması ile satın alma davranışları arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. 

Gençlerin % 54’ü tercih ettikleri küresel fast food markalarının yeni ürünlerini denediklerini belirtmiştir. Veriler, 

markaların yeni ürün geliştirme sürecinde tüketiciler tarafından desteklendiğini göstermektedir. 

Katılımcıların % 46’sı tercih ettikleri küresel fast food markalarının popüler olmasının satın alma kararında etkili 

olduğunu ifade etmiştir. Markanın popüler olması reklamlar, sosyal faaliyetler, her an her yerde ulaşabilme gibi 

faktörlerle bağlantılıdır. Ve bu faktörler gençlerin satın alma kararlarını etkilemektedir. 

Araştırmaya katılan gençlerin % 49’u tercih ettikleri küresel fast food markalarını tüketmenin kendilerini mutlu ettiğini 

belirtmiştir.  Bu sonuçlara göre gençlerin küresel fast food markalarını tüketirken kendilerini bir bütünün parçası olarak 

görmekte oldukları ve bu durumdan haz duydukları söylenebilir. 

SONUÇ 

Bireylerin toplumda bir yer edinme çabasına ve toplum içerisinde kendilerine bir yer sağlama amacına ulaşmada 

tüketilen ürün ve hizmetlerin sunduğu imajlar etkili olmaktadır. Bireyler giydikleri kıyafetlerin, kullandıkları arabaların 

ve yemek yeme alışkanlıklarının kendilerini ifade etmede önemli bir araç olduğunu düşünmektedir. 

Değişen tüketim olgusunun sonucunda değişen toplumsal yapı ile kültürel değerlerle birlikte mutfak kültüründe de 

değişim görülmüştür. Toplumun dünya genelindeki fast food markalarının gündelik hayat ve yemek yeme alışkanlıkları 

üzerinde yarattığı değişime büyük oranda ayak uydurduğu gözlemlenmektedir. 

Araştırmada katılımcılara küresel fast food markalarını neden tercih ettikleri sorulmuştur ve çok sayıda farklı cevap 

alınmıştır. Verilen cevaplar önem sırasına göre;  

 

• Hızlı ve pratik olması, vakit kazancı, 

• Öğrencilik, 

• Kolay ulaşım imkanı, 

• Kaliteli olduğu için, 

• Daha güvenilir olması, 

• Dışarıda yiyecek bir şeyin olmaması, 

• Mecburiyet, 

• Sınırlı zamanda yiyecek ihtiyacını karşılamak, 

• Sevdiğim için, 

• Sürü psikolojisinden dolayı, 

• Patates kızartmaları güzel olduğu için, 

• Lezzetli olduğu için, 

• Ucuz olması, 

• Zorunlu olmadıkça tercih etmiyorum, 

• Bağımlılık yaptığı için, 

• Sağlıklı olduğu için, 

• Değişik bir şeyler yemek için, 

• Açlığı bastırmak için, 

• Popüler olması, 

• Standart lezzet, 
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• Arkadaşlarımın tercih etmesi, 

• Reklamlarının ilgi çekici olması. 

Markaların sunduğu imajlar, oluşan ihtiyaç sonrasında ihtiyacın giderilmesi şeklindeki işleyişinin dışına çıkarak 

markaların sunduğu imajların tüketimi haline gelmektedir. Üretim ve tüketimin küreselleşmesi sonucunda oluşan 

küresel bir dünyada gündelik faaliyetleri marka imajları şekillenmektedir. 

Yapılan araştırmada çıkan sonuçlara göre, araştırmaya katılan gençlerin hepsi bir şekilde küresel fast food markalarını 

tüketmekte olup, küresel fast food markalarının imajlarından etkilenmektedirler. Fast food markaları genel hedef kitlesi 

olan gençlerin zihninde hız ve pratiklik, net fiyat, standart lezzet ve popülerlik sunan yerler olarak konumlanmaktadır. 

Katılımcıların önemli bir bölümü küresel fast food markalarını tercih etme nedeni olarak “mecburiyet” ifadesini 

kullanmıştır. Bu da göstermektedir ki artık fast food bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Küresel fast food tüketiminin en 

önemli sebebi küresel fast food markasının tüketilmesiyle birlikte tüketicinin markanın sunduğu mesajları tüketmekten 

duyduğu hazdır. Tüketim olgusunu mutasyona uğratan bu durum markalar dünyasıyla değişen gündelik hayatın toplum 

üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.  
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ÖZET 

Pazarlama, küresel dünyada büyük bir önem taşımaktadır. Artan rekabet ortamında ürünlerin satılabilmesi için 

pazarlamanın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Son yıllarda şehir pazarlama konusu da pazarlama biliminin alt 

bilim dallarından biri haline gelmiştir. Şehir markası oluşturmak büyük önem taşıdığı için bütün şehirler markalaşmak 

üzere çalışmalar yapmaya başlamıştır. Markalaşma çalışmalarının önemli bir kısmını da stratejik pazarlama çalışmaları 

tutmaktadır. Markalaşan şehirler ekonomik anlamda canlanmakta, şehrin yaşam kalitesi ve istihdam olanakları 

artmaktadır.  

Bu çalışmada Adıyaman ilinde yaşayanların şehre ilişkin görüşleri alınarak şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların 

memnuniyetlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Adıyaman ilinde yerleşik 400 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. 

Elde edilen verilerin analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre “Kent markalaşması ile ilgili değişkenlerin tümü 

katılımcılar tarafından yeteri kadar önemli olarak algılanmaktadır” hipotezi kabul edilmiştir. Çalışma, markalaşma 

çalışmasının şehirde yaşayanlarda fiziki, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerini belirlemek adına önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Markalaşma, pazarlama, şehir pazarlaması, marka imajı 

 

BRAND CITY BUILDING; AN APPLICATION ON THE LEVELS OF SATISFACTION 

DWELLING IN THE CITY (ADIYAMAN SAMPLE) 

 

ABSTRACT 

Marketing is of great importance in a globalized world. The importance of marketing the products to be sold in an 

increasingly competitive environment is increasing with each passing day. In recent years city marketing has become 

one of the sub-disciplines of marketing. Because building city brand is very important, All cities has begun working on 

branding. Strategic marketing effort  is an important part of branding. Branding makes cities richer  and increase quality 

of life and employment opportunities. In this study, by taking of opinions about Adıyaman city , The effect of city 

branding on the satisfaction of people  living in the city have been investigated. Survey was conducted with 400 people 

resident in Adıyaman. According to the analysis of the obtained data and assessment results "All of the variables 

associated with the branding of the city is seen as important enough by the participants" hypothesis has been accepted. 

This survey is important to determine  impact of city branding on physical, psychological, sociological and economic of 

city people. 

Keywords: branding, marketing, urban marketing, brand image 

 

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışma kapsamında öncelikle şehir kavramı ele alınmıştır. Birinci bölümde şehir ve şehir pazarlaması konuları 

açıklanmış, markalaşmanın ön safhası olarak şehir sorunlarının belirlenmesi ile ilgili iç ve dış faktörler açıklanmıştır. 

Pazarlama kavramı ile birlikte şehir pazarlamasının tarihçesi, hedefleri, paydaşları, pazarlama süreci ile ilgili 

araştırmalar yapılarak ulaşılan bilgiler bu bölümde anlatılmıştır. Şehir pazarlama başarısını etkileyen sonuçlar da bu 

bölümde ele alınmıştır. 

mailto:yavuzakci@gmail.com
mailto:ozgurdogan62@hotmail.com
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Çalışmanın ikinci bölümü şehirlerin markalaşmasına ayrılmıştır. Öncelikle marka kavramı ve önemi ayrıntılı bir şekilde 

ele alınmış, markanın tüketici açısından, işletmeler açısından, ülkeler açısından önemi açıklandıktan sonra pazarlama 

açısından önemine değinilmiştir. Şehir markasının oluşumu ile ilgili literatür taraması yapılmış, elde edilen bilgiler 

doğrultusunda şehir marka imajı, yönetimi, kişiliği, süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Marka imajı oluşturma 

sürecinin hızlandırılması durumunda marka imaj transferi yapmak ile ilgili konular da bu bölümde yer almaktadır. 

Şehirler açısından marka değeri yaratmak ve strateji belirlemek konuları açıklandıktan sonra şehir markalaşması başlığı 

altında marka şehir olmanın öneminden bahsedilmiş, şehrin doğal, kültürel ve sosyal varlıklarının markalaşma 

içerisinde nasıl ele alındığı açıklanarak marka şehir projesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümü Adıyaman ilinde markalaşma kapsamında yapılan çalışmaları ele almaktadır. Bu bölümde 

öncelikle Adıyaman hakkında genel bilgilendirmeler yapılmış, Adıyaman’ın şehir varlıkları tanıtılmıştır. Konu ile ilgili 

yapılan çalışmalar özetlenerek bu bölümde sunulmuştur. Uygulama aşamasında araştırma amaç, kapsam, önem, evren 

ve örneklem verildikten sonra araştırmanın türü ve yöntemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın kısıtları 

ve hipotezleri de bu bölümde yer almaktadır. Anket uygulamalarından elde edilen veriler analiz edilerek bulgulara 

ulaşılmış, uygulama bölümünde yapılan analizler ve ulaşılan bulgular açıklanarak verilmiştir. 

KAVRAMSAL / KURAMSAL ÇERÇEVE 

Nüfusça belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomik yapının büyük ölçüde tarım dışı sektörlere dayalı olduğu; 

çalışan nüfusun daha çok sanayi, ticaret, idari, turizm ulaşım gibi olanaklarda istihdam edildiği sürekli yerleşmelere 

şehir ya da kent adı verilmektedir. Kent yerleşmeleri aynı zamanda çevresine de çeşitli hizmetler sağlayan birimlerdir 

(Britannica, 1992, s:183). 

Kent birçok şekilde tanımlanabilir ama tarihsel ve toplumsal çıkış noktası olarak kendi kendini yöneten ve bir arada 

oturan bir topluluğun işgal ettiği ve yerleştiği buna bağlı olarak örgütlediği mekândır (Kılıçbay, 1990, s:41). 

Şehir pazarlaması, pazarlama disiplinin alt dallarından biridir. Şehir pazarlaması “pazarlama yaklaşım yöntem ve 

araçlarından faydalanarak şehrin tanıtımının sağlanmasıdır” (İri v.d., 2010, s:45-46). 

Şehir pazarlaması, şehri bir ürün olarak kabul eder ve onu müşterilerin gözünde daha çekici hale getirmek için gerekli 

tanıtım ve imaj oluşturma çalışmalarının düzenler. Ekonominin küresel çaptaki rekabet koşulları şehirler için de büyük 

ölçüde geçerlidir. Bu yüzden şehirler mekânsal değerlerini ürün olarak pazarlayabilmek için stratejik olarak pazarlama 

yöntemlerinin kullanmaktadır (Aladağ, 2011, s:3-4). Şehir pazarlaması, bir şehrin bütün katılımcılarının ve 

paydaşlarının işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Hedeflenen pazarlama başarısı da bu işbirliğine ve gerçekçi planlamalara 

bağlıdır.  

Özdemir (2013, s:3), şehir pazarlaması ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususları, 

Kavaratzis ve Ashworth (2008, s:151) tarafından yapılan çalışmadan alıntılayarak aşağıdaki şekilde maddelendirmiştir: 

• Pazarlamaya başlamadan önce şehir pazarlamasının kolektif olarak anlaşılması ve değer kazanması için gerekli 

ihtiyaçların tespit edilmesi, 

• Pazarlama faaliyetlerinin etkili koordinasyonu, kapsamlı iş birliği ve rol ayrımının önemi,  

• Pazarlamanın düzenli bir süreç olarak gerçekleştirilmesi, 

• Pazarlamanın turizm dışındaki alanları da kapsaması, 

• Yerel halkın ihtiyaçlarının da anlaşılması ve pazarlama çalışmalarına katılımın sağlanması, 

• Şehir içinde ilçe ve mahalle ölçeğinde rekabetin anlaşılması ve rekabetin getireceği katkılarının fark 

edilmesinin sağlanması, 

• Pazarlama aktivitelerinin sonuçlarının izlenmesi ve ölçülmesi. 

Şehir Pazarlamasının Hedef Kitlesi 

Şehir pazarlamasında stratejik planlama yapılırken hedef kitlelerin belirlenmesi ve gruplandırılması çok önemlidir. 

Planlama yapılırken hedeflere yönelik stratejiler, şehrin özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. 

Hedef pazarın seçiminde uygulanan stratejiler üçe ayrılmaktadır (Aygün, 2006, s:74). 

• Farklılaştırılmamış strateji (Tüm Pazar Stratejisi) .Pazar bir bütün olarak ele alınır ve bütün kitlelere aynı 

pazarlama programı uygulanır. 

• Farklılaştırılmış Strateji (Çok Pazar Stratejisi) Birden çok kitle hedef alınarak, her kitleye farklı pazarlama 

programları uygulanır. 

• Yoğunlaştırılmış Strateji (Tek Bölüm Strateji) hedeflenen pazarın sadece bir bölümü için uygulanan 

planlamadır. 
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Şehir pazarlaması açısından hedef kitleler ziyaretçiler, yeni yerleşimciler, çalışanlar, yatırımcılar ve ihracatçılardır 

(http://danismend.com/kategori/altkategori /pazarlama-iletisimi-acisindan-hedef-kitle/) 

Şehir Markasının Oluşumu 

Günümüzde sadece ürünler ve işletmeler arasında rekabet yoktur. Şehirler de bir ürün olarak pazarlandığından, 

kendilerine özgü niteliklerinden yolu çıkarak markalaşmayı seçmektedirler. Bu markalaşma; şehirlerin tanınması, cazip 

hale getirilmesi, hizmet, yatırım ve ticaret etkinliklerinin daha kolay yapılmasına yol açmakta, bunların sonucunda da 

şehirlerin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında etkili olmaktadır (Ericson, vd., 2009, s:119). 

Şehir Marka İmajı 

Marka imajı tüketicinin marka hakkında izlenim, duygu ve düşünce, inanç ve çağrışımların bütünüdür. Diğer bir 

ifadeyle bir markanın rakip markalara göre nasıl algılandığıdır (Yalçınkaya, 2006, s:7). Bir markanın imajı tüketicilerin 

üründen anladıklarının toplamı olarak da tanımlanabilir. Markanın imajı o markanın güçlü ve zayıf noktaları, olumlu ve 

olumsuz tarafları gibi, çoğunlukla kontrol edilebilir algılarının bir araya gelmesidir. (Perry ve Wisnom, 2003, s:15). 

Yurtseven, bir şehre ait imaj belirleme ve oluşturma aşamasını, temel imaj ve özel imaj olmak üzere ikiye ayırmıştır 

(Yurtseven, 2004, s:201-214). 

Temel imaj oluşturulurken, şehrin potansiyel müşteriler tarafından incelenmeye değer ve olasılıkla gezilecek bir yer 

olarak belirtmesi göz önüne alınmaktadır. Temel imajı etkileyen faktörler Tablo 2.1’de verilmiştir. Özel imaj ise 

potansiyel müşterilerin belirli bir grubu tarafından algılanan temel imaj ve özel faktörlerin bir fonksiyonu olarak 

tanımlanır. 

Tablo 2.1: Temel imajı etkileyen faktörler (Yurtseven, 2014) 

Temel imajı etkileyen faktörler 

Gezilecek yer Ulaşım Ağı ve Maliyetleri 

Rekreasyon Sosyal değerler 

Turizm Finansal durum 

İklimsel özellikler Politik özellikler 

Doğal güzellikler Tarihi- Kültürel değerler 

 Altyapı 

Şehir Markalaşması 

Günümüzdeki bazı gelişme ve koşullar kent ve bölge markalaşmasını gereklilik haline getirmektedir. Şehirler açısından 

markayı gereklilik haline getiren bu koşullar aşağıda verilmiştir (Yaşar, 2013, s:2): 

• Uluslararası medyanın artan gücü 

• Uluslararası seyahat maliyetinin düşmesi 

• Tüketicilerin harcama gücünün artması 

• Sunulan hizmetler açısından şehirlerarası benzerliklerin artması 

• İnsanların farklı kültürlere olan ilgisinin artması olarak sıralanabilir. 

 

Şehir markalaşması, markalaşmaya ilişkin düşünce, plan, strateji, yöntem ve tekniklerin şehirler için uygulanmasıdır 

(Yaşar, 2013, s:2-3). 

Küreselleşme olgusu günümüzde şehirlerin birbirlerine benzemesine yol açmıştır. Bu yüzden bir şehir diğer şehirlerin 

önüne geçmek, ürün ve değerlerini daha iyi pazarlamak için farklılaşmak zorundadır. Bunun da en etkili yolu olumlu bir 

imaj yaratmak markalaşmaktır. Markalaşmak bir şehre yönelik taleplerin artması ve o şehrin ekonomik-sosyal-kültürel 

kalkınması anlamına da gelmektedir (Kaypak, 2013, s:201-221). 

Mal ve hizmet üretimi, sermaye birikimi avantajına sahip, üretken ve pazarlamacı, istihdam yaratan, kültür ve turizm 

sektörlerinde cazip olanaklar sunan, bölgesel ve küresel çapta etkili olan kentlerin, büyük ölçüde markalaşmış kentler 

olması markalaşmanın önemini göstermektedir (http//www.bizimantalya. com/4185.html). 

Pazarlama strateji ve etkinliklerinin şehirler için uygulanmasına şehir pazarlaması denir. Genel anlamda şehir 

pazarlaması, bir şehri - mekanı, hedef tüketicilerin-pazarların beklenti ve ihtiyaçlarına göre düzenlemektir (Kaypak, 

2013, s:201). 
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Şehir pazarlaması, şehri bir ürün olarak kabul eder ve onu müşterilerin gözünde daha cazip hale getirerek tanıtmayı 

amaçlar. Şehir pazarlamasının altı stratejik nedeni vardır: 

• Turistleri ve ziyaretçileri çekmek, 

• Diğer şehirlerden iş çekmek, 

• Mevcut işleri sürdürüp geliştirmek, 

• Küçük işleri büyütmek ve yenilerini açmak, 

• İhracat yapmak ve yatırımları büyütmek, 

• Nüfusun düzenli dağılımını sağlamak (Deffner ve Liorius, 2005, s:5). 

Şehirlerin yukarıdaki nedenlerden dolayı, kendilerine özgü ayırt edici özelliklerini ortaya koyarak hedef kitleye ve 

müşterilere uygun pazarlama stratejileri belirlenmesi, şehir pazarlamasının başarısı için önemlidir. Şehir pazarlamasında 

paydaşlar koordineli hareket etmelidir (Kaypak, 2013, s:201-221).  

Bir şehrin sahip olduğu markaların zenginliği şehrin zenginliğini ve gücünü göstermektedir. Önemli olan bir şehrin 

nasıl ve ne kadar marka yaratabildiğidir. Marka şehir projesi bir hedef ve vizyon düşüncesidir. Dolayısı ile yarını 

düşünüp planlama yapan bir anlayışın ürünüdür (http://markakent.blogspot.com/). 

Marka şehir projesi, sadece o şehire yatırım yapanların ya da yöneticilerin turist çekme ve tanıtım amaçlı çalışmaları 

değildir. Markalaşma, şehrin tüm paydaşlarının düşünce ve çıkarımlarını kapsayan bir çeşit “şehir gelişim programı” 

olarak düşünülebilir (Teker ve Gül, 2005, s:99-104). 

Kentleri planlı markalaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılında “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm 

Stratejisi Marka Kent Eylem Planı (2007-2013) hazırlamıştır. Bu plan doğrultusunda marka kent projesi için seçilen 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da kent turizminin, Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, 

Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde ise kültür turizminin canlandırılarak 

Marka Kültür Kentlerinin oluşturulması öngörülmüştür (Özbek, 2010, s:3). 

Marka Şehir Olmanın Önemi 

Marka şehir olma, şehirde yaşayanların ekonomik düzeylerini arttıracağı gibi, marka imajını koruma adına yapılacak 

çalışmalar da şehrin yaşam standartlarını koruması anlamına gelmektedir. Altunbaş, şehir pazarlamasının sağlayacağı 

faydaları 6 stratejik nedenle açıklamıştır (Altunbaş, 2007, s: 158). 

 Turistleri ve ziyaretçileri çekmek için: Şehre gelecek her turist, şehrin ekonomik yapısına bir değer katacak, 

ekonomik anlamda canlılık yaratacaktır.  

 Diğer şehirlerden iş çekmek için: Şehrin yaşam kalitesinin yükselmesi, cazibesinin artması, yatırım yapacak 

işletmelerin de ilgisini çekecektir. Şehre yapılacak yatırımların artması, yeni istihdam alanlarının açılmasına da 

yol açacaktır. 

 Mevcut işleri sürdürmek ve geliştirmek için: Şehir ziyaretçilerinin artması şehre ekonomik anlamda bir canlılık 

kazandıracağı için yerel esnaflara ek gelir de sağlayacak, var olan işlerin ekonomik anlamda devamlılığına 

destek olacaktır. Ayrıca ziyaretçi sayının artması durumunda esnaf, artan müşteri sayısından hareketle işlerini 

büyütüp geliştirmek isteyebilecektir. 

 Küçük işleri büyütmek ve yenilerini açmak: Şehrin yaşam kalitesinin artması, turist sayısının artması doğal 

olarak küçük işletmeleri de olumlu yönde etkileyecek, artan iş yoğunluğu nedeni ile işyerleri büyüyecek, yeni 

işyerleri açılacaktır.  

 Yöresel ürünlerin ihraç edilmesi: Markalaşma çalışmaları, yöresel ürünleri de etkileyecek, şehirle birlikte 

tanıtımı yapılan yöresel ürünler şehir dışına ihraç edilebilecektir.  

 Nüfusun artması: Markalaşan şehirlerde dışarıdan çalışmaya gelenlerin neden olduğu nüfus artışı yanında 

normal nüfus artışı da yaşanmaktadır. Şehrin markalaşması yeni iş sahaları açılmasına, var olan işletmelerin 

büyümesine ve yeni istihdam olanakları yaratmasına da yol açacaktır.  

ARAŞTIRMANIN TÜRÜ VE YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu bölümünde katılımcıların şehir markalaşmasına verdikleri önem ile Adıyaman’ın yeterliliği belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışma uygulamalı bir çalışmadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi olarak anket çalışması 

yapılmıştır. Anket, şehir merkezinde insanların yoğun olarak bulunduğu meydan, parklar ve pazar yerlerinde 

yapılmıştır. Bu yüzden tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anketler yüz yüze uygulanarak toplanmıştır. 

Adıyaman şehrinde yaşayanların markalaşmaya verdiği önem ve şehrin yeterliliği ile ilgili elde edilen veriler 

sayısallaştırılarak, çeşitli istatistiki yöntem aracılığı ile analizler yapılmıştır. Araştırma, Adıyaman’da 13 Mayıs 2015- 
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25 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılım esasına bağlı olarak 18 yaş ve üstü katılımcılara 

uygulanmıştır. Bununla Adıyaman şehrinin kent markalaşmasındaki yeterliliğinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Örneklemin 

çok büyük olması, ulaşılabilirlik, zaman ve maliyet kısıtlarının göz önünde tutulmasıyla 400 kişi olarak belirlenmiştir.  

Bulgular ve yorumlama 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.  

Demografik Özelliklerle İlgili Bulgular 

Adıyaman’ın kent markalaşması ile ilgili değişkenlere ilişkin yeterlilik algıları ve önem derecelerine ilişkin anket 

çalışmasında 400 katılımcının %40,0’ı kadın iken %60,0’ı erkeklerden oluşmaktadır. Bu deneklerin %53,8’i evli, 

%46,3’ü ise bekarlardan oluşmaktadır. Eğitim düzeyi incelendiğinde %56,3’ü üniversite mezunlarından % 23,3’ü ise 

lise mezunlarından oluşmaktadır. Eğitim düzeyinde en düşük grup ise %4,3 ile lisansüstü mezunlarına aittir. Yaş 

dağılımı incelendiğinde 18- 34 yaş grubu %60,8’i kapsamaktadır. Bu veri ışığında Adıyaman genç nüfusa sahip bir 

şehirdir yargısına varılabilir. 

Adıyaman’ın Meslek dağılımı incelendiğinde %23,0’ı serbest meslek %22,3’ü memur, %21,5’i ve %5,0’ı emeklilerin 

oluşturmasıdır. Meslek dağılımı incelendiğinde öğrenci ve ev hanımlarının gelir dağılımındaki çalışmıyorum yüzdelik 

oranıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların 34,3’ü çalışmayanları, %31,3’ü 2000-3499 TL, %6,5’i 3500 

ve üstü gelire sahip sonuçlarla karşılaşmaktayız. Katılımcıların %65,7’lik kısmının belirli bir gelire sahip olduğu 

görülmektedir. 

 Katılımcılara açık uçlu olarak sorulan “Adıyaman denince ilk aklınıza gelen şey nedir?” Sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde, katılımcıların %30,0’ı Nemrut, %13,5’i işsizlik, 10,3’ü gelişmemişlik, %12,8’i Diğer (Menzil, nar, dut, 

petrol, mermer, Perre, vs.) cevabını verdikleri görülmektedir. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre şehrin 

tanıtımında Nemrut’un diğer seçeneklere göre çok fazla öne çıktığı, çoğu katılımcının ilk aklına gelen şey olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden Adıyaman’ın şehir markasında Nemrut dağı ve Komagene uygarlığı kalıntılarının 

kullanılmasının iyi bir seçenek olduğu söylenebilir. Ayrıca dolaylı da olsa gelişmemişlik ve işsizliğin de katılımcılar 

tarafından yüksek düzeyde akıllara gelen hususlar olduğu görülmektedir. Katılımcıların görüşlerine göre Adıyaman’ın 

gelişmiş bir şehir olmadığı ve Adıyaman’da işsizliğin yüksek olduğu görülmektedir. Bunun kent markasının 

oluşturulmasında olumsuz bir etkiye sahip olacağı görülmektedir. Katılımcıların %9,8’inin Adıyaman denince akıllarına 

“huzurlu şehir” geliyorken %6,5’inin ise “sıkıcı şehir” geldiği görülmektedir. Bu maddeye ilişkin çapraz tablo 

yapıldığında sıkıcı şehir ifadesini kullananların daha çok 25 yaşından küçük katılımcılar olduğu, huzurlu şehir ifadesini 

ise 25 yaşından büyüklerin kullandığı görülmektedir. Ayrıca Adıyaman’ın huzurlu şehir olduğunu ifade edenlerin %38’i 

üniversite mezunları iken sıkıcı şehir olduğunu ifade edenlerin %61’i üniversite mezunlarından oluştuğu görülmektedir. 

Adıyaman İlinin Şehir Pazarlaması ve Markalaşmasına Yönelik Bulgular 

Şehrin Kültürel Mirasını katılımcıların %80,8’i önemli bulurken %41,8’i Adıyaman’ı bu konuda yetersiz görmüştür. 

Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde kültürel mirasın önem ortalaması 4,24 (Kesinlikle 

önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik düzeyi ortalaması ise 2,87 (ne yeterli ne yetersiz) olmuştur. 

Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlanmasında kültürel mirasın çok önemli 

olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ı bu konuda yeterli olmadığını düşünmektedirler. 

 Tarihi eserleri, katılımcıların %84,3’ü önemli bulurken %46,6’sı da yeterli olduğunu işaretlemiştir. Ayrıca bu maddeye 

verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde tarihi eserlerin önem ortalaması 4,36 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın 

bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 3,16 (Ne yeterli ne yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, 

katılımcılar bir şehrin pazarlamasında tarihi eserlerin çok önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu 

konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Kültürel mekanlar (müze, cami vb.) deneklerin %79,6’lık bölümü önemli bulurken, %28,1’lik bir oran ise yeterli 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde Kültürel Mekanların (müze, 

cami vb.) önem ortalaması 4,19 (Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,81 (Ne yeterli ne yetersiz 

) olmuştur. Bu verilerden faydalanarak kültürel mekanların veya tanıtımlarının önemli olduğunu düşünmelerine rağmen 

Adıyaman’ı bu konuda yeterli olmadığını düşünmektedirler. 

 Sosyal ve kültürel aktiviteler (sergi, şenlik, festival, vb.) ile ilgili deneklere yöneltilen soruda %83,8’i önemli olduğunu 

belirtirken, yeterliliği ile ilgili %16,3 gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları 

incelendiğinde Sosyal ve kültürel aktiviteler (sergi, şenlik, festival, vb.) önem ortalaması 3,97 (Önemli) Adıyaman’ın bu 

konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,15 (Yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre kentin sosyal ve 

kültürel aktivitelerin (sergi, şenlik, festival, vb.) önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda 

yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Doğal güzellikler konusunda ise katılımcıların %81,6’sı önemli görüş belirtirken yeterliliği konusunda %40,3’ü yeterli 

fikir belirtmiştir. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde Doğal güzellikler önem ortalaması 

4,19 (Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,97 (Ne yeterli ne yetersiz ) olmuştur. 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

406 
 
 

 

Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında Doğal güzelliklerin önemli olduğunu 

düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Çevre temizliği sorusunda katılımcıların %76,8’i kesinlikle önemli görüşü belirtirken %60,5’i yetersiz fikri belirtmiştir. 

Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde Çevre temizliği önem ortalaması 4,10 (Önemli) 

Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,39 (Yetersiz ) olmuştur. Bu 62 veriler ışığında halkın çevre 

temizliğine önem verdiği ama yapılan çalışmaları yeterli görmediği sonucu çıkarılabilir. 

Spor aktivitelerinin önem ve yeterlilik derecesini ölçtüğümüz soruda ise %70,8’lik bir oran önemli görürken yeterlilik 

konusunda oran ise 14,3’tür. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde spor aktivitelerinin 

önem ortalaması 3,89 (Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,10 (Yetersiz ) olmuştur. Bu 

verilerden hareketle şehirdeki spor aktivitelerini bireylerin önemsediği ama yetersiz olduğu, spor aktivitelerinin 

artırılması ve geliştirme konusunda çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varılabilir. 

Şehrin Marka Değeri konusunda yöneltilen soruda %80,0’ı önemli %19,8’i yeterli görmektedir. Ayrıca bu maddeye 

verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde şehrin marka değerinin önem ortalaması 3,92 (Önemli) Adıyaman’ın bu 

konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,24 (Yetersiz ) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir 

şehrin pazarlamasında şehrin marka değerinin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli 

olmadığı düşünülmektedir. 

Konaklama tesisleri konusunda yöneltilen soruda katılımcıların %73,6’sı önemli bulurken %18,1’yeterli bulmuştur. 

Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde önem ortalaması 4,01 (Önemli) Adıyaman’ın bu 

konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,29 (Ne yeterli ne yetersiz ) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, 

katılımcılar bir şehrin pazarlamasında konaklama tesislerinin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu 

konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Ulaşımın kolaylığı konusunda yöneltilen soruya %81,3’ü önemli yanıtını verirken yeterliliği konusunda verilen cevap 

oranı %25,6’da kalmıştır. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde Ulaşımın kolaylığı önem 

ortalaması 4,24 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,55 (Yetersiz ) olmuştur. 

Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında şehirdeki ulaşımın kolaylığının çok 

önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Yerli halkın davranışları konusunda sorulan sorulara katılımcıların %83,1’sı önemli bulurken %38,3’ü Adıyaman’ı bu 

konuda yetersiz bulmuştur. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde yerli halkın davranışları 

önem ortalaması 4,24 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 3,08 (Ne yeterli ne 

yetersiz ) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında yerli halkın 

davranışlarının önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Üst yapı yatırımları (tarihi binaların dış görünümü, vb) konusuyla ilgili soruda deneklerin %72,8’i önemli olduğunu 

belirtirken yeterli olduğunu savunanların oranı %20,0’ da kalmıştır. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları 

incelendiğinde üst yapı yatırımlarının önem ortalaması 4,03 (Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması 

ise 2,41 (Yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında üst yapı 

yatırımlarının önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir.  

Güvenlik ile ilgili deneklere yöneltilen soruda %83,3’lük oran önemli olduğunu işaretlerken yeterli olduğunu 

işaretleyen oran ise 35,5’tir. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde güvenliğin önem 

ortalaması 4,38 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,96 (Ne yeterli ne yetersiz) 

olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında güvenliğin çok önemli 

olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir.  

Şehrin marka değerinin olması için Şehrin Konumu konusunda sorulan soruya katılımcıların %82,3’ü önemlidir derken 

yeterli olduğunu belirtenlerin oranı %28,1’dir. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde şehrin 

konumunun önem ortalaması 4,30 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,61 (Ne 

yeterli ne yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında şehrin 

konumunun çok önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir 

 Dini Yerler ile ilgili katılımcılara sorulan soruda % 84,8’i önemli olduğunu %51,1’i de yeterli şıkkını işaretlemiştir. 

Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde dini yerlerin önem ortalaması 4,12 (Önemli) 

Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 3,30 (Ne yeterli ne yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu 

verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında dini yerlerin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın 

bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir 

Konaklama Yerlerinin Marka Değeri konusunda sorulan soruya katılımcıların %79,1’i önemli derken yeterli olduğunu 

belirtenler ise %17,6’dır. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde konaklama yerlerinin 

marka değerinin önem ortalaması 4,10 (Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 2,34 (Yetersiz) 
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olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar bir şehrin pazarlamasında konaklama yerlerinin 

marka değerinin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Uluslararası Tanıtım Aktiviteleri konusunda sorulan soruya katılımcıların %83,5’i önemli derken yeterli olduğunu 

belirtenler ise %16,8’dir. Ayrıca bu maddeye verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde uluslararası tanıtım 

aktivitelerinin önem ortalaması 4,30 (Kesinlikle Önemli) Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilik ortalaması ise 1,96 

(Yetersiz) olmuştur. Katılımcılardan elde edilen bu verilere göre, katılımcılar 66 bir şehrin pazarlamasında uluslararası 

tanıtım aktivitelerinin önemli olduğunu düşünmelerine rağmen Adıyaman’ın bu konuda yeterli olmadığı 

düşünülmektedir. 

Kent markası oluşturulmasında kullanılabilecek faktörlerin önem durumları ile Adıyaman’ın bu faktörlere ilişkin 

yeterliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada anket uygulanan katılımcıların büyük bir bölümü verilen faktörleri 

ya önemli ya da kesinlikle önemli olarak değerlendirmişlerdir. Adıyaman’ın bu konulardaki yeterliklerini ise yetersiz 

veya idare eder anlamına gelen “ne yeterli ne de yetersiz” şeklinde değerlendirmişlerdir. Anketi cevaplayan 

katılımcıların %30’dan fazlasının Adıyaman için yeterli buldukları hususlar: 

• Şehrin kültürel mirası, 

• Tarihi eserler,  

• Doğal güzellikler, 

• Yöresel mutfak,  

• Şehir içi ulaşım,  

• Yerli halkın davranışları,  

• Güvenlik ve  

• Dini Yerler olmuştur. 

Dolayısıyla katılımcıların Adıyaman için yeterli buldukları faktörler Adıyaman kent markasının oluşmasında 

kullanılabilecek faktörler olduğu söylenebilir. %30’dan daha düşük bir oranda yeterli olarak değerlendirilen hususlar 

ise; 

• Kültürel mekanlar (müze, cami vb.), 

• Sosyal ve kültürel aktiviteler (sergi, şenlik, festival, vb.), 

• Çevre temizliği, 

• Spor aktiviteleri, 

• Alternatif turizm aktiviteleri, 

• Şehrin Marka Değeri, 

• Çarşılar ve alışveriş merkezleri, 

• Konaklama tesisleri, 

• Ulaşımın kolaylığı, 

• Parklar, 

• Altyapı yatırımları (elektrik, su, vb..), 

• Üst yapı yatırımları (tarihi binaların dış görünümü, vb), 

• Şehrin Konumu, 

• Konaklama Yerlerinin Konumu, 

• Modern Binaların Dış Görünümü, 

• Konaklama Yerlerinin Marka Değeri ve 

• Uluslararası Tanıtım Aktiviteleridir. 

Bu hususların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi durumunda Adıyaman için oluşturulacak kent markasında 

kullanılabileceği söylenebilir. 

Kent Markalaşmasının Önem ve Yeterliliğine İlişkin Korelasyon Testi Sonuçları 

Bir şehrin pazarlanmasındaki temel konuların önem dereceleri ve Adıyaman’ın yeterlik durumunun belirlenmeye 

çalışıldığı bu çalışmada anket uygulanan kişilerden elde verilere yapılan korelasyon analizi sonucunda aşağıdaki 

sonuçlar bulunmuştur.  

Kültürel Mirasın, Doğal Güzelliklerin, Yerli Halkın Davranışlarının, Güvenliğin önemliliği ve Adıyaman’ın yeterliği 

arasında 0,01 anlamlılık seviyesinde, pozitif yönlü ve çok düşük derecede bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Tarihi Eserlerin, Kültürel Mekanların, Modern Binaların Dış Görünümünün önemliliği ve Adıyaman’ın yeterliği 

arasında 0,05 anlamlılık seviyesinde, pozitif yönlü ve çok düşük derecede bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Spor Aktivitelerinin, Çarşılar ve Alışveriş Merkezlerinin önemliliği ve Adıyaman’ın yeterliği arasında 0,05 anlamlılık 

seviyesinde, negatif yönlü ve çok düşük derecede bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Alternatif Turizm Aktivitelerinin önemliliği ve Adıyaman’ın yeterliği arasında 0,01 anlamlılık seviyesinde, negatif 

yönlü ve çok düşük derecede bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  
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Sosyal ve Kültürel Aktiviteler, Çevre Temizliği, Şehrin Marka Değeri, Yöresel Mutfak, Konaklama Tesisleri, Ulaşım 

Kolaylığı, Şehir içi Ulaşım, Parklar, Üstyapı Yatırımları, Altyapı Yatırımları, Şehrin Konumu, Konaklama Yerlerinin 

Konumu, Dini Yerler, Konaklama Yerlerinin Marka Değeri ve Uluslararası Tanıtım Aktiviteleri konularında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son yıllarda turizm etkinlikleri ülkelerin ekonomilerinde önemli yer tutmuş ve bir çekişme ortamı yaratmış. Artık 

ülkeler şehirleri tek tek değerlendirerek pazarlama yolunu seçmektedir. Bu yüzden şehrin olumlu bir imajla tanıtılması, 

turizme sunulması ve pazarlanması faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bir şehrin pazarlanması uzun süreç gerektiren, 

bütün ilgililerin katılımıyla başarıya ulaştırabilecek çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. 

Adıyaman neolitik çağa uzanan 5000 yıllık bir tarihi, Antik şehirleri, Tarihi yerleri, Müzeleri, Yöresel yemekleri, 

Mağaraları, İnanç Yerleri, Doğal güzellikleri ve Çeşitli Tarım Ürünleri ile Kültürel, Sosyal ve Doğal varlıklar açısından 

Türkiye’nin en önemli kentlerinden biridir. Bu doğrultuda kent markalaşmasının ne derece önemli ve Adıyaman’ın 

yeterliliği incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve ilgili veriler 

çerçevesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

- Katılımcılara açık uçlu olarak sorulan “Adıyaman denince ilk aklınıza gelen şey nedir?” Sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde, katılımcıların %30,0’ı Nemrut ve Komanege Uygarlığı kalıntıları cevabını vermiştir. Adıyaman kent 

markasının oluşumunda Nemrut ve Komanege Uygarlığı kalıntıları iyi bir seçenek olabilir. 

- Katılımcılara açık uçlu olarak sorulan “Adıyaman denince ilk aklınıza gelen şey nedir?” Sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde çok az bir kesim mermer cevabını vermiştir. Adıyaman ili dünyadaki mermer rezervinin %4’ünü 

Türkiye’nin ise %15’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların çok az bir kısmının mermer cevabını vermesi tanıtımın 

yeterince yapılmamasından kaynaklanıyor olabilir. Adıyaman kent markalaşması değerlendirilebilir. 

(http://www.adiyaman.gov.tr/Alt/ie7/ValilikHaberler.aspx?HaberId=384). 

- Şehir markalaşması değişkeninin önem ve yeterlilik tablosu incelendiğinde dini yerler, tarihi eserler ve sosyal-kültürel 

aktivitelerin yüksek önem derecesine sahip değişkenler olduğu görülmektedir. Düşük öneme sahip değişkenler ise 

Alternatif Turizm Aktiviteleri, Çarşılar- Alışveriş Merkezleri ve Spor Aktiviteleri olduğu görülmektedir. Şehir 

markalaşması değişkeninin önem derecelerinin tamamının %70 ve üzeri önem derecesine sahip olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla ankette sorulan soruların tamamı şehrin markalaşması için önemlidir, denebilir. 

- Kent markalaşmasının önem ve yeterlilik dereceleri ortalamaları incelendiğinde önem derecesi en yüksek değişkenler 

“Güvenlik, Tarihi Eserler ile Şehrin Konumu- Uluslararası Tanıtım Aktiviteleri” olduğu görülmüştür. En düşük önem 

derecesine sahip değişkenler “Çarşılar- Alışveriş Merkezleri, Spor Aktiviteleri ve Şehrin Marka Değeri” olduğu 

görülmektedir. 

- Kent markalaşması ile ilgili değişkenlerin tümü katılımcılar tarafından yeteri kadar önemli olduğu algılandığı kabul 

edilmiştir. 

e) Şehir markalaşması değişkeninin önem ve yeterlilik değerleri tablosu incelendiğinde en yüksek yeterliliğe ait 

değişkenlerin “Dini Yerler, Tarihi eserler ve Yöresel Mutfak” olduğu görülmektedir. En düşük yeterliliğe sahip 

değişkenlerin “Uluslararası Tanıtım Aktiviteleri, Çarşılar- Alışveriş Merkezleri ve Alternatif Turizm Aktiviteleri” 

olduğu belirlenmiştir. 

- Şehir markalaşması değişkeninin önem ve yeterlilik ortalamaları tablosu incelendiğinde, “Uluslararası Aktiviteler, 

Çarşılar-Alışveriş Merkezleri, Alternatif Turizm Aktiviteleri” en düşük yeterliliğe sahip değişkenler olduğu 

görülmektedir. En yüksek yeterliliğe sahip değişkenlerin “Dini Yerler, Tarihi Eserler ve Yöresel Mutfak” olduğu 

görülmektedir. Bu verilerden hareketle uluslararası aktiviteler, çarşılar ve alışveriş merkezleri ve alternatif turizm 

aktiviteleri alanında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Şehir Markalaşması Değişkeninin Önem ve Yeterlilik Değerleri tablosu incelendiğinde katılımcıların %30’dan fazlası 

Şehrin kültürel mirası, Tarihi eserler, Doğal güzellikler, Yöresel mutfak, Şehir içi ulaşım, Yerli halkın davranışları, 

Güvenlik ve Dini yerleri yeterli bulmuştur. Adıyaman için yeterli bulunan faktörler kent markası için kullanılabilir. 

- Kültürel mekanlar (müze, cami vb.), Sosyal ve kültürel aktiviteler (sergi, şenlik, festival, vb.), Çevre temizliği, Spor 

aktiviteleri, Alternatif turizm aktiviteleri, Şehrin Marka Değeri, Çarşılar ve alışveriş merkezleri, Konaklama tesisleri, 

Ulaşımın kolaylığı, Parklar, Altyapı yatırımları (elektrik, su, vb..), Üst yapı yatırımları (tarihi binaların dış görünümü, 

vb), Şehrin Konumu, Konaklama Yerlerinin Konumu, Modern Binaların Dış Görünümü, Konaklama  Yerlerinin Marka 

Değeri ve Uluslararası Tanıtım Aktiviteler Adıyaman için %30’un altında yeterli görülen temel konulardır. Kent 

markası için bu konulara da ağırlık verilmelidir. 

- Kent markalaşması ile ilgili değişkenler Adıyaman için katılımcılar tarafından yeterli görülmemiştir. 

- Katılımcıların meslekleri ile şehir varlıklarına verilen önem arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Fakat 

Adıyaman’ın bu konudaki yeterlilikleri arasında anlamlı fark görülmüştür. 
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- Kent markalaşmasının yaş değişkenine bağlı önem ve Adıyaman’ın yeterliliği incelendiğinde anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

- Katılımcıların eğitim durumlarına bağlı önem derecelerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Fakat Adıyaman’ın bu 

konudaki yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark görülmüştür. 

- Katılımcıların aylık gelir değişkenine bağlı önem ve Adıyaman’ın yeterliliği alanında anlamlı bir fark görülmemiştir. 

- Adıyaman’da ilk akla şey değişkenine bağlı önem ve Adıyaman’ın yeterliliği konusunda anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

- Katılımcıların kent markalaşmasının önem ve Adıyaman’ın yeterliliğinin cinsiyet değişkenine bağlı t-testi sonuçlarına 

göre önem derecesinde anlamlı bir farklılığa rastlanırken, yeterlilik konusunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

- Kent markalaşmasının medeni durum değişkeni incelendiğinde önem derecesinde anlamlı bir farklılığa rastlanırken, 

yeterlilik derecesinde anlamlı bir fark görülmemiştir. 
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ÖZET 

Sivil toplum kuruluşları, tüketicilere yabancı menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundukları ve bu çağrıların 

tüketicileri nasıl etkilediği bu çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın teorik bölümlerinde, sivil toplum kuruluşları 

hakkında genel bilgilere, sivil toplum kuruluşunun ülkemizdeki gelişimine, tüketici pazarına, tüketici davranışlarına 

ayrıca sivil toplum örgütlerinin en çok hangi ülke mallarını boykot listesine aldığına değinilmiştir. 

Araştırma bölümde ise; sivil toplum kuruluşlarının boykot kararının tüketici üzerindeki etkisini ölçmek için soru formu 

oluşturulmuştur. Soru formu Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir,  Kahramanmaraş, 

Konya, Kırşehir, Kütahya, Malatya ve Mersin illerinde yaşayan, 857 tüketiciye uygulanarak veriler toplanmış ve bu 

veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, sivil toplum örgütlerinin tüketicilerin satın alma 

davranışlarını etkilediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Boykot, Tüketici 

 

THE EFFECT OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS’ BOYCOTT CALL ON 

CONSUMER BEHAVIORS 

 

ABSTRACT 

This study analyses the call of Non-Governmental Organizations’boycott for foreign origin products and how this calls 

affects the consumers. In the theoretical chapter of the study, general information about the Non-Governmental 

Organizations, their development in our country, the situation of the consumer market, and consumer behaviors take 

place. Moreover, information about the products of the countries that are mostly added to the boycott list by non-

governmental organizations is given. 

In the research part, in order to analyze the effects of boycott decision asserted by the non-governmental organizations, 

a questionnaire is prepared. The questionnaire is applied in Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, 

Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kırşehir, Kütahya, Malatya and Mersin with 857 consumers and the data is 

analyzed with SPSS. As a result of the analyses it is seen that the non-governmental organizations, affect the 

consumers’buying behavior. 

Key Words: Non-Governmental Organizations, Boycott, Consumer 

 

GİRİŞ 

Birey, başka bir deyişle insan, biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır. Bu tanımlamaya göre insan,  üç boyutuyla ele 

alınmıştır (Demirel, 2012: 6). Ancak bu çalışmada insanın biyolojik boyutuna değil daha çok kültürel ve sosyal 

boyutuna değinilmiştir. 

                                                           
29

 Bu çalışma Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülmekte olan “Sivil Toplum Kuruluşlarının 

Boykot Çağrılarının Tüketici Davranışlarına Etkisi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Doğumundan itibaren sosyal hayatın bir parçası olan birey, yaşamı boyunca çevresel faktörlere maruz kalarak, farkında 

olarak veya olmayarak birçok davranışı öğrenmektedir. Bu öğretiler içerisinde sosyal ve kültürel normlar (Şeker, 2006: 

3), dinsel inançlar başta olmak üzere ekonomik ve ekolojik gibi daha bir çok davranış çeşidi vardır. Özellikle dinsel 

normlar, toplumsal yapıda davranışların belirlenmesinde önemli konuma sahiptir (Keskin, 2004: 18). Bireyin 

öğrenilerek edindiği davranışlardan bir diğeri de tüketici davranışlarıdır. Tüketici davranışlarının oluşmasında özellikle 

kişisel ve kişisel olmayan faktörler etkilidir. Kişisel faktörler arasında ihtiyaçlar, güdüler, algılar, tutumlar, deneyimler, 

benlik kavramı ve değer yargılarını sayabiliriz. Kişisel olmayan faktörleri ise kısaca; kültür, meslek, aile, referans 

grupları örnek gösterebiliriz (Cömert ve Durmaz, 2006: 352). Çevresel ve bireysel iç faktörleri, insanı harekete geçiren 

güdülerdir. Bu faktörlerde meydana gelebilecek bir değişim bireyin satın alma kararını da etkileyecektir. İnsanların 

tüketim alışkanlıkları insanın içinde yaşadıkları ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi dinamiklerine bağlı olarak değişim 

gösterebilmektedir. Özellikle kültürün etkisi tüketici davranışlarının belirlenmesinde psikolojik ve sosyal faktörleri de 

kapsamaktadır (Pencere, 2006: 1). 

Sosyal bir varlık olan birey, tüketici olarak zaman zaman çeşitli toplumsal örgütlerle etkileşimde bulunmaktadırlar. 

Tüketicinin, etkileşimde bulunduğu sivil toplumun yapısı, tüketici davranışını etkileyen diğer önemli faktörlerden 

biridir. Sivil toplum; insan hayatını kapsayan, içine alan, onu yönlendiren, insanların sosyal ve siyasal tutum ve 

davranışlarını belirleyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda günlük hayattan ayrı düşünmek olası 

değil doğrudan ilgilidir. Bu denli bireyi saran bir ilişkinin, sosyo-ekonomik yapıdaki tüketicinin etkilenmemesi 

mümkün değildir (Özden, v. d., 2008: 11). Tüketiciyi, satın alma ve karar verme sürecinde bilinçlendiren, yönlendiren 

ve örgütleyen bir mekanizma olarak sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu anlamda çalışmaktadır. STK’lar, 

toplumsal faydayı önceleyen ve toplumsal sorumluluğu temel alan örgütlenmelerden oluşmaktadır (Özdemir ve 

Yamanoğlu, 2010: 3). Kısaca STK’lar; toplum yararına çalışan örgütlenmeler olarak nitelendirmektedir (Akatay, 2009: 

43). 

Bu çalışmada özellikle uluslararası arenada cereyan eden siyasi meselelerden kaynaklanan olguların tüketicinin satın 

alma davranışlarına etkisi incelenmiştir. Ülkemiz Asya-Avrupa ve Arap Yarımadası’nı kesiştiği bir bölge olan 

Ortadoğu’da yer almaktadır. Ortadoğu, dünya enerji kaynaklarının %75’ine sahip olduğundan dolayı jeoekonomik, 

jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle devamlı sıcak olaylara tanıklık etmektedir (Kuşçu ve Çağlıyan, 2003: 131).  

İçinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyası tarihsel sürecine bakıldığında sıcak ve soğuk savaşa tanıklık etmiştir. Hatta 

soğuk savaş dönemin en sıcak meselesi haline gelmiştir. Bu durum hem ülkemizle hem de diğer Arap ülkeleriyle İsrail 

arasında antipatiye yol açmıştır (Davutoğlu, 2014: 141). 

Son dönemlerde Türkiye Başbakanlık düzeyinde yaptığı açıklamalarla, Filistin konusunu dünya kamuoyuna taşımıştır. 

Bu konuda ülkemiz siyasetçilerinin “İsrail’in devlet terörü uyguladığı” yönündeki açıklamaları, dünyada büyük yankılar 

uyandırmış, ülkemizin Arap dünyasındaki popülerliğini artırmıştır (Ömerci, 2010). Sadece siyasi mecrada değil, 

ülkemizdeki sivil inisiyatif de harekete geçerek Filistin sorunu birçok STK’larca protesto edilmiştir. Bu protestoların 

kapsamı genişletilerek, İsrail menşeli malların tüketicilerce boykot edilmesine karar verilmiştir. STK’ların boykot 

çağrıları, birçok yazılı ve görsel basında yer alarak tüketicilere ulaştırılması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, STK’ların tüketiciyi ne derece ikna edebildiklerine değinilmiş olup, aynı zamanda tüketicilerin satın 

alma tercihleri irdelenmiştir. 

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Sivil toplum ile ilgili pek çok tanımlamalar yapılmıştır. Ancak en genel anlamda tanımlarsak; bireylerin gönüllü olarak 

bir araya gelmeleri ve kendi çevrelerinden başlayarak, toplumsal yapıyı değiştirme çabaları olarak betimleyebiliriz. 

Sivil toplum, kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkân tanıyan ve iletişime açık bir alanı temsil 

etmektedir (Akatay, 2009: 1-2). 

Sivil Toplum Kuruluşları çok genel kapsamlı olup kimi zaman ‘Kâr gütmeyen sektör  (NPS)’, ‘üçüncü sektör’, 

‘gönüllü/özel gönüllü kuruluşlar (PVOs)’, ‘kâr için olmayan kuruluşlar’, ‘hayırsever yardım kuruluşları’, ‘hükümet dışı 

kuruluşlar’, ‘sosyal hareketler’, ‘vergi ödemeyen kuruluşlar’vb. olarak da ifade edilmektedir (Uslu, 1999: 24). 

Literatürde STK’lar aktive, toplum ve refah merkezli olarak karşımıza çıkmamaktadır  (Özdemir, v.d., 2009: 158). 

STK’ların dikkat çeken en belirgin özellikleri; şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, gönüllülük, yüksek 

katılım, sosyal grup olabilme, savunuculuk, kampanya oluşturabilme, lobicilik, sivil itaatsizlik, misyon ve vizyona sahip 

olabilmesi gibidir (Akatay. 2009: 2-16). STKlar için ‘baskı grubu’ ya da ‘çıkar grubu’ gibi kavramlar ifade 

edilmektedir. (Doğan, 2002: 238). Baskı grubu olarak STK’lar; ortak menfaatler üzerinde birleşen ve anlaştıkları bu 

menfaatlerini korumaya çalışan, menfaatleri için siyasal otoriteler üzerine baskı yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar 

olarak çalışmaktadırlar (Özer, 1996: 533). Çıkar grubu olarak ise siyasi otoriteye her türlü çıkarları adına istekler sunan 

sivil örgütlenmeler olarak sosyal yaşamda bulunmaktadırlar  (Aktan v. d., 2007: 204). 

STK’lar çeşitli iletişim araçları kullanarak içinde bulundukları topluma mesajlarını iletirler. STK’ların kullandıkları bu 

araçlar genelde kitlesel iletişim (gazete, dergi, televizyon, sosyal medya v.s) araçlarıdır. Bu şekilde STK’lar 

kampanyalarını geniş hedef kitlelerine daha kolay ulaştırabilirler (Güder ve Demircan, 2006: 28). Kampanyalarının 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

412 
 
 

 

başarıya ulaşmasında yürütülecek olan iletişim stratejisi ve kararlılık oldukça önemlidir. STK’larca ulaştırılmak istenen 

mesaj hedef kitlece kişiselleştirilmesi sonucunda başarıya ulaşılacağı göz önüne alındığında, iletişim kanalı kadar 

mesajın niteliği de önem kazanmaktadır (Güder ve Demircan, 2006: 1) 

Tarihsel süreç düşünüldüğünde, siyasi otoriteyi etkilemeye çalışan gruplar daima olduğu görülmektedir. Bu gruplar 

doğrudan görülmeseler de kendi varlığını hissettirmişlerdir. Bu yapılar toplumda güçlenmesi ve baskı unsuru olabilmesi 

için sivil toplum örgütlerine gereksim duyarlar. STK’lar da zaten bu tip örgütlenmelere kucak açarak baskı unsuru 

olmayı ve gerektiğinde iktidara karşı muhaliflik görevini yerine getirmeyi amaçlarlar. Böylelikle yönetim kadrolarının 

kararlarına etki edebilmektedirler (Akay, 2012: 118). 

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP), kapsamında hazırlanan rapora göre ülkemizde STK’lara halkın olumlu desteğinin 

olduğu görülmektedir. Aynı rapora göre halkın gözünde, ülkede yaşanan olumsuz olayların meydana gelmesinde bir 

takım marjinal grupların sebep olduğu ve STK’ların bu olaylarla ilgisi olmadığı vurgulanmaktadır. Türk halkının 

STK’lara olan güvenin yüksek olması ülkemizdeki STK’lar için güçlü yönleri olarak görülmektedir (İçduygu, v. d., 

2011: 145-146). 

Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışları 

Tüketici; bireyin istek ve gereksinimleri için üretilen mal ve hizmetleri satın alan ya da satın alma potansiyeli olan 

kişiler olduğuna göre, tüketici pazarı da bu ürünlerin veya hizmetlerin satıldığı/kiralandığı pazarlardır (Karabulut, 1981: 

11). Tüketici pazarının üç önemli boyutu vardır. Bunlar pazarın büyüklüğünü gösteren ekonomik, demografik ve 

coğrafi boyutlarıdır. Ekonomik boyutu; tüketicilerin ortalama yıllık gelirleri, harcama şekilleri, gelirlerinin elde ediliş 

şekli, miktarı ve satın alma durumu gibi faktörlerden oluşur. Demografik boyutu ise; tüketicilerin yaşı, cinsiyeti, dili, 

dini, eğitimi vb. özelliklerine göre pazara olan etkisidir. Coğrafik boyutu; tüketicilerin yaşadığı coğrafyanın koşulları, 

göç hareketleri, nüfus dağılımı, kentleşme oranı vb. gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bu üç boyutun birlikte 

değerlendirilmesi, tüketici pazarının değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle pazarlama açısından 

önemlidir (İslamoğlu, 2008: 126-127). 

Tüketici davranışı; Maddi değeri olan ürün ve hizmetlerin kişiler tarafından kullanılmasıyla direk ilişkili olan etkinlikler 

ve bu faaliyete sebep olan karar sürecidir. Yani ‘tüketici davranışı’, doğrudan tüketimi değil daha çok bireyin satın alma 

kararını ve bu yöndeki eylemleri incelemektedir. Bu süreç satın alma öncesi, satın alma anı ve satın alma sonrasındaki 

düşünce, karar ve eylemler olarak da tanımlanabilmektedir (Tek, 1991: 129). Tüketicilerin satın alma davranışını 

açıklamaya çalışan birçok yaklaşım vardır. Bunlar; Marshall’ın Ekonomik Modeli, Freudian Modeli, Pavlovian Modeli, 

Veblen’in Toplumsal – Ruhsal Modeli olarak kategorilere ayrılmıştır (Oluç, 1975: 38). 

Marjinal fayda teorisine göre; bir malın değeri, tüketicilerin o maldan elde ettikleri marjinal fayda tarafından belirlenir 

(Bocutoğlu, 2012: 19). Bir diğer yaklaşım ise Freudian modelidir. Buna göre tüketicinin satın alma kararında sadece 

ekonomik nedenler değil, bunun yanında sembolik faktörlerin de etkisinin fazla olduğuna değinmiştir (Tunçkan, 2012: 

151). Pavlovian modeline göre ise en önemli unsur davranış desteklemedir. Yani kişinin bir konuda daha  önce 

gösterdiği davranışın memnuniyetle sonuçlanması daha sonraki benzer davranışı için destekleneceği anlamına 

gelmektedir (Tunçkan, 2012: 150). Veblen’in toplumsal modeline göre; kişinin ihtiyaçları ve davranışları ait olduğu 

veya olacağı sosyal grubun etkisiyle şekillenecektir. 

Tüketici satın alma kararını kültürel, sosyal, kişisel faktörlerin yanı sıra psikolojik faktörlerde etkilemektedir. Satın 

alma kararının oluşmasında ürün çeşitliliği oldukça önemlidir. Mesela tüketiciler çok sık tükettikleri yiyecekleri çok 

düşünmeden daha çabuk alırken; teknolojik ürünlerde ayrıntılı inceleme yaparak markaya ve fiyata dikkat ederek satın 

alırlar (Yükselen, 2006: 109). Satın alma karında bireyin içinde bulunduğu çevre, marka etkisi/ sadakati, ülke imajı ve 

menşe ülke etkisi oldukça önemlidir. 

Türkiye’de Son Yıllarda Yaşanan Ürün Boykot Olayları 

Boykot, halkın benimsediği, sahiplendiği durumlara ters bir eylemin meydana gelmesinde veya gerçekleştirilmek 

istenmesiyle ortaya çıkan tepki göstergesidir. Bu tepkiye kimi zaman inanç, örf gibi kültürel unsurlar kimi zaman da 

politik ve siyasi olaylar sebep olmaktadır. Türkiye’de siyasi yaşam ve sivil toplum için ‘boykot’ kavramı pek de 

yabancı değildir. Hatta cumhuriyet öncesi 1910 yıllarda halk Girit adası sorunu yüzünden Yunan mallarını boykot 

ettikleri görülmektedir. 1968 de ise farklı bir boykot şekli gerçekleşmiştir. Bu boykotta İstanbul Hukuk Fakültesi 

öğrenicilerin ders ve sınav boykotları şeklinde gerçekleşmiştir. 1980’de ise ABD’nin önderliğinde ülkemizin de 

aralarında bulunduğu ve  62 ülkenin destek verdiği bir boykot türüydü. 

Ülkemizde ara ara TBMM’yi boykot eden milletvekilleri, özlük ve mali hakları için işçi ve memurların boykotları 

yaşanmaktadır. Asıl bunların dışında son yıllarda yoğunlaşan bir boykot şekliyse tüketicilerin yabancı menşeli ürünlere 

karşı STK’larca örgütlenen boykotlardır. Bunlardan bazıları; 

1998 yılında İtalyan mallarına yönelik tüketici bokotudur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), İtalyan 

Odalar Birliğine yazdığı bir mektupla ülkemizde İtalyan mallarına yönelik tüketici boykotlarını içeriği ve nedenleri 
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hakkında bilgi vermiş ve TOBB önderliğinde boykot kampanyasına tüketicilerin katılması çağrısı yapılmıştır 

(hurarsiv.hurriyet.com.tr/ goster/ShowNew.aspx?id=-48108). 

2011-2012 yıllarında ise ülkemizde Fransız mallarına yönelik tüketici boykotları gerçekleşmiştir. Bu boykota ülkemizde 

birçok STK destek vermiştir (AA., 2012). 

2015 yılı Temmuz ayında ise Çin’de (Sincan Uygur Özer Bölgesinde) yaşanan olaylar nedeniyle, Çin mallarına yönelik 

boykot kapmayası yine STK’larca kamuoyuna duyurulmuştur (www.yeniakit.com.tr/haber/cin-mallarina-boykot-

baslatilmali-79478.html). 

Ülkemizde gündemde uzun zamandır yer alan hatta sayısız STK’larca da desteklen İsrail (Yahudi) ürünlerine yönelik 

boykot çok ses getirmektedir. Hatta İsrail-Filistin olayları sadece İsrail mallarına yönelik kalmayıp bu kapsamda ABD 

ve İngiliz menşeli ürünlere yönelikte kapsamı genişlemiştir (www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID= 2542). 

Görüldüğü üzere ülkemizde ticari faaliyetlerde bulunan İtalya, Almaya, Fransa, Çin, İngiltere ve ABD mallarına 

yönelik STK’ların boykot çağrılarına tüketiciler şahit olmaktadır. 

Bu araştırma, bu durumlarda ortaya çıkan, STK’ların boykot çağrılarına olan desteğin tüketici satın alma davranışlarına 

etkisini incelemekte ve literatüre bu anlamda katkı sunmayı hedeflemektedir. Özellikle uluslararası pazarlarda ticari 

faaliyet gösteren pazarlama yöneticileri için de strateji belirlemelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Amaç, Kapsam ve Sınırlılık 

Bu çalışma; ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin zaman zaman yabancı menşeli ürünlere karşı boykot çağrısının 

tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi araştırılmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çalışmada tüketicinin satın alma 

kararının oluşmasında etkisi olduğunu düşündüğümüz bir takım etmenler incelenmiş, satın alma kararında tüketicilerin 

dini, milli ve vicdani boyutları ele alınmıştır. 

Araştırma; Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir,  Kahramanmaraş, Konya, Kırşehir, 

Kütahya, Malatya ve Mersin illerinde yaşayan tüketiciler üzerine yapılmış olup, basit tesadüfü örneklem yöntemiyle 

seçilmiş 900 kişiden oluşmaktadır. Bu 900 tüketiciye 3 ay gibi sürede ulaşılarak anket uygulanmıştır. Anket uygulanan 

tüketiciler rastgele seçilmiştir. Bu araştırmadaki tüketiciler 14 ve daha üstü yaş grubunu ifade etmektedir. 

Araştırmanın varsayımları: 

• Bu çalışma kapsamında metodoloji olarak anket çalışmasının veri toplamak için uygun bir araç olduğu 

varsayılmaktadır. 

• Anket uygulanan katılımcı sayısının yeterli olduğu ve ana kütleyi anlamlı bir şekilde temsil ettiği 

varsayılmaktadır. 

• Anket uygulanan katılımcıların soruları doğru algılayıp cevapladıkları varsayılmaktadır. 

• Anketi uygulayan anketörlerin katılımcıları hiçbir şekilde yönlendirmedikleri varsayılmaktadır. 

Araştırmanın bulguları yukarıda adı geçen illerde yaşayan tüketici kitlesiyle sınırlıdır. Elde edilen bulgular bu illerde 

yaşayan tüketicilerin STK’dan etkilenme ve tüketim malzemelerinin boykotuna yönelik sonuçlardır. Bu anlamda 

örneklem büyüklüğü ve elde edilen veriler belirtilen iller dikkate alındığında;  Akdeniz –Çukurova Bölgesinin hemen 

hemen tamamı, ayrıca bulunduğu bölgeler itibariyle büyük nüfusa sahip ve kozmopolit illeri (Adana- Bursa- Eskişehir- 

Konya- Gaziantep- İzmir- Malatya) kapsayacak şekilde genelleştirilebilir. Ancak bu bulguların Türkiye’deki tüm illeri 

ve tüketicileri için genelleştirilebileceği söylenemez. Bu sınırlılığa rağmen yapılan çalışma belirtilen illerde yaşayan 

tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki, STK’ların etkisi ile ilgili ipuçları sağlayacaktır. 

Çalışmada teorik bilgiler literatür taraması ve çeşitli bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgilerden, alan çalışması 

verileri ise Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Hatay,  Kahramanmaraş, Konya, Kırşehir, 

Kütahya, Malatya ve Mersin olmak üzere toplam 14 ildeki tüketicilere dağıtılan soru formlarının verileriyle 

derlenmiştir. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve araştırmanın amaçları 

çerçevesinde, tüketicilere sunulan soru formları, tüketicilerin etnosentrik eğilimini ölçmek için beşli Likert ölçeğine 

göre hazırlanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde demografik özellikleri ortaya koyan 6 soru, ikinci bölümünde 

ise altı başlık altında toplanmış 31 soru bulunmaktadır. 

Örneklem oluşturmada ana kitlenin büyüklüğü önemlidir. Ana kitle sayısı 100000 rakamını aşması halinde, yapılan 

hesaplamalara göre (+ - 0,05 örnekleme hatası ile) toplam olarak en az 384 kişi ile görüşme yapılmasının yeterli olduğu 

kabul edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Bu çalışmada örneklem grubunun büyüklüğü 900 kişi olarak 

belirlenmiştir. 900 kişiye cevaplamaları için soru formu gönderilmiştir. Analiz sonuçlarının mümkün olduğunca 

gerçekleri yansıtması için tüm soru formları tek tek incelenmiş olup eksik ve şüpheli durumdaki soru formları 

elendikten sonra 857 adet soru formu analiz için uygun görülmüştür. 43 adet soru formu değerlendirme dışı 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-48108
http://www.yeniakit.com.tr/haber/cin-mallarina-boykot-baslatilmali-79478.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/cin-mallarina-boykot-baslatilmali-79478.html
http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=%202542
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bırakılmıştır. Bu çalışmada beşli likert cevap tekniği kullanılmıştır. En yüksek olumlu tutum bu çalışmanın skalasında 

5, en düşük olumsuz tutum ise 1 kabul edilmiştir. 

Hazırlanan tablolarda, (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle 

katılıyorum cevap şıklarını sembolize etmektedir. 

Araştırmada elde edilen veriler “Faktör, Güvenirlik, Frekans” gibi analizlere tabi tutulmuştur. Soru formundan elde 

edilen veriler istatistik programı yardımıyla bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 15.00 programı ile 

ortalama, standart sapma, yüzde dağılımı, güvenilirlik analizi, frekans analizi, Kruskal-Wallis  Testi ve Mann-Whithey 

U Testi gibi analizler kullanılarak incelenmiştir. 

Bu çalışma için geliştirilen ölçeğin güvenirliği (Cronbach's Alpha değeri) 0,883 olarak bulunmuştur. Soru formunda yer 

alan 31 maddeye ait güvenilirlik analizleri Cronbach Alfa değerleri ile araştırılmıştır. Kayış’a (Kayış. 2010: 405) göre 

ölçeğin alfa değeri 0,80 ve 1 arasında yüksek derecede, 0,60 ve 0,80 arasında ise oldukça güvenilir, 0,40 ve 0,60 ise 

düşük düzeyde güvenilir olduğu belirtmiş ve 0,00 ve 0,40 arasında alfa değerine sahip bir ölçeğin güvenilir olmadığını 

belirtmiştir. Bu sonuçlara göre çalışmanın güvenirliğinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırma Buluları ve Yorumlar 

Bu araştırmada veriler, 857 katılımcının cevapladığı anket formundan elde edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi, meslekleri, ortalama aylık hane geliri ve yerleşim bölgeleri özelliklerine göre değerlendirmeler yapılarak 

hipotezler test edilmiştir. 

Demografik özelliklerine göre katılımcılarımızın; %51,2’si erkek, %34,2’si 19-30 yaş arası, %34’ün eğitim durumu 

lisans düzeyinde, %34,4’ü öğrenci, %32,3’ünü ortalama aylık geliri 900 TL ve altı, %39,6’sı şehir merkezinde 

yaşamaktadır. Araştırmada katılımcıların satın alma kararlarını etkileyen unsurlar, satın alma kararında vicdan, boykot 

algısı, boykot kararı, boykot çağrısına katılma düzeyleri ve boykotun amacına ulaşması konusundaki tutumları 

incelenmiştir. 

Katılımcıların satın alma kararlarına yönelik ifadelerine göre; 

• %61,8’i bir ürünü satın alırken nerede üretildiğine dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Anlaşılacağı üzere 

katılımcılarımızın büyük kısmı satın alacakları ürünlerin hangi ülkede üretildiğini önemsemektedirler. Bu 

durumda tüketiciler üzerinde “Made In…” etiketi önem arz etmektedir. 

• Katılımcıların %55,9’u “Yabancı menşeli ürünlerin genlikle kalitelidir.” ifadesini olumsuz karşıladıkları 

görülmektedir. 

• Katılımcıların %41,1’i yerli ürünlerin genellikle daha kaliteli olduğu ifade etmektedir. %36,9’luk kararsızları 

da düşündüğümüzde bu oran ‘b’ maddesini desteklemektedir. 

• Katılımcıların %54,4’ü bir ürün satın alırken fiyatına öncelikle dikkat ettiklerini ifade etmektedirler. Satın alma 

kararında fiyat unsuru oldukça önem arz etmektedir. 

• Satın alma kararında reklamın etkisi incelendiğinde, ürünün reklamından etkilenme oranı %48,2 olduğu 

görülmektedir. 

• Katılımcıların satın alma tercihinde aile bireylerinin etlisi %66 iken arkadaş çevresinin etkisi %45,2 de 

kalmaktadır. Bu da aile unsurunun etkisinin daha ağır bastığını göstermektedir. 

• Katılımcıların %49,5’i dünya görüşüne göre satın alma tercihlerini biçimlendirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Yukarıdaki tutumlara göre bir sıralama yapıldığında; Tüketiciler satın alma kararının oluşumunda öncelikle aile 

bireylerinden etkilenmektedir. Araştırmamıza göre; aile bireyleri tüketici için bir ürünü/hizmeti satın alıp almamasında 

en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla malın üretildiği ülke, fiyatı, tüketicinin dünya görüşü,  ürünün reklamı ve 

tercihinde arkadaş çevresinin etkisi takip etmektedir. Ayrıca kaliteye yönelik katılımcıların görüşleri incelendiğinde 

yabancı menşeli ürünlere karşın olumsuz tutum geliştiği görülmektedir. 

Katılımcıların satın alma kararlarında vicdan duygularına yönelik ifadeler incelendiğinde: 

• Katılımcıların %68,1’i yabancı ürün yerine aynı ihtiyaca cevap verecek yerli ürünlerin tercih edilmesinin daha 

vicdani olduğunu ifade etmişlerdir. Bu maddeye göre; katılımcılarda etnosentrik davranışların ağır bastığı 

görülmektedir. 

• Katılımcıların %62,9’unun yabancı ürün alarak, yabancı sermayeye teşvikte bulunmanın ülke ekonomisine 

zarar vereceği kanısında oldukları görülmektedir. 

• Katılımcıların %63,9’u zorunlu kalınmadıkça yabancı ürünlerin satın alınmamasının daha vicdani olduğunu 

ifade etmişlerdir. 
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Vicdan boyutunun satın alma kararlarında etkisi oldukça yüksektir. Katılımcılarda tüketici etnosentrik davranışların 

hâkim olduğu bu yüzden de aynı ihtiyaca cevap verecek ürün satın alınırken önceliğin yerli ürünlere ağırlık verilmesi 

gerektiği araştırmada katılımcalar tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca katılımcılar yabancı menşeli ürün satın almanın 

ülke ekonomisine zarar vereceğini de göz ardı etmedikleri görülmektedir. Zorunlu olmadıkça yabancı ürünlerin 

alınmaması gerektiği bunun vicdani bir sorumluluk olduğu katılımcılarca ifade edilmiştir. 

Katılımcıların boykot algısı üzerine ifadeleri incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Katılımcıların %54’ü yabancı ürünlere karşı yürütülen boykot kampanyalarından haberdar olduklarını ifade 

etmişlerdir. 

• Katılımcıların %54,6’sı STK’ların yürüttüğü boykot kampanyalarını medyada/basından (TV, Gazete) 

öğrendiklerini, 

• %51,3’ü sosyal medyadan (İnternet) öğrendiğini, 

• %42,5’i ise STK’ların boykot kararını arkadaş çevresinde hiç duymadığını/konuşulmadığı ifade etmiştir. 

STK’ların başlattıkları boykot kampanyalarından katılımcıların büyük kısmının haberdar olduğu görülmektedir. 

STK’ların çağrılarının hedef kitleye ulaşmasında, yazılı ve görsel medyanın (TV/gazete), sosyal medyadan (internet)  

daha etkili olduğu katılımcıların verdikleri yanıtlardan anlaşılmaktadır. 

STK’ların çağrısı üzerine boykot kararına katılım konusundaki veriler incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 

• Boykot edilen ürünleri satına almayan katılımcı oranımızın %49,6 olduğu, 

• Katılımcıların %39’uunun kendileri dışında çevresindeki tüketicileri STK’ların boykot kararlarına uymaları 

konusunda ikna çabasında oldukları, 

• Katılımcıların boykot kararına uymalarında milli duyguların etkisnini %53,4 olduğu, 

• Katılımcıların boykot kararına uymalarında arkadaş çevresinin etkisinin %43,1 olduğu, 

• Katılımcıların boykot kararına uymalarında dini duygularının etkisinin %41,9 olduğu, 

• Katılımcıların boykot kararına uymalarında aile bireylerinin etkisinin %39,6 olduğu, 

• STK’ların boykot kararını olumlu karşılayan katılımcı oranının %53,6 olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların boykot kararına uymalarında en büyük etki milli duygularından kaynaklanmaktadır. Daha sonra sırasıyla; 

arkadaş çevresinin etkisi, dini duyguları ve aile bireylerinin etkisi olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların hemen hemen yarısı (%49,6), STK’ların çağrısı üzerine, tüketici olarak boykot edilen ürünleri satın 

almadıkları yani boykot çağrısına uydukları görülmektedir. STK’ların boykot kampanyalarını olumlu karşılayan ancak 

boykot kararına uymayan %4’lük kısmın olduğu da yukarıdaki verilerden anlaşmaktadır. Şöyle ki: 

%53,6’lık boykot kararını olumlu karşılayan kısımdan, %49,6’lık boykot kararına uyanların farkı alındığında %4’lük 

gruba ulaşılmaktadır. Yani bu grup, boykot kararını olumlu karşılayan ancak boykot kararına uymayanların oranıdır. 

STK’ların boykot çağrısına rağmen bu gruptaki katılımcıların satın alma davranışlarında bir değişiklik olmadığı 

görülmekledir. 

Boykot çağrısının amacına ulaşmasıyla ilgili veriler incelendiğinde: 

• %36,9’luk kesim, boykot çağrılarının amacına ulaşmadığını, %36,8’i bu konuda kararsız olduğu, %26,4’ü ise 

STK’ların boykot çağrısının amacına ulaştığını ifade ettikleri görülmüştür. 

• STK’ların boykot kararına, katılımcıların %51,1’inin tek başına da olsa destek verdikleri görülmektedir. 

Yukarıdaki maddeler katılımcıların, boykotun amacına ulaşmadığını düşünmelerine rağmen STK’ların boykot 

çağrılarına yine de destek verdiklerini göstermektedir. 

Katılımcıların demografik özelliklerinin satın alma davranışları ve boykot üzerine tutumları incelendiğinde: 

Katılımcıların erillik/dişilik durumunun satın alma kararı oluşmasında anlamlı bir farklılığın olduğu yani kadınların 

karar aşamasında erkeklere nazaran daha fazla irdeleyici oldukları görülmektedir. Ancak satın alma kararında vicdan, 

boykotu algılama, boykot kararı, boykot çağrısına katılım ve boykotun amacına ulaşması konusunda anlamlı ilişkilerin 

olmadığı yani cinsiyet özellikleri bu tutumlarda farklılığa sebep olmadığı görülmektedir. 

Katılımcıların yaş durumlarının vicdan duygularına etkisinde istatistiksel olarak farklığa sebep olmadığı görülmüştür. 

Ancak yaş özelliklerinin satın alma kararı sürecinde anlamlı farklılıklar oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların yaş 

ortalaması yükseldikçe istatistiksel olarak farklılaşmanın belirgin olduğu görülmektedir. 
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Satın alma kararlarında, boykotu algılamasında, boykot çağrısına katılımlarında ve boykotun amacına yönelik 

tutumlarında katılımcıların yaş durumları baz alındığında anlamlı farklılıkların olduğunu görülmektedir. O halde 

tüketicilerin satın alma davranışlarında zamanla değişimler olduğu söylenebilmektedir. 

Katılımcıları yaş özellikler gibi eğitim durumları da satın alma kararlarında, vicdan duygusunda, boykotu algılama 

düzeylerinde ve boykotun amacına yönelik görüşlerinde farklılıklara sebep olduğu görülmektedir. Ancak eğitim düzeyi 

boykot çağrısına katılımda anlamlı farklılığa sebep olmadığı da görülmektedir. 

Katılımcıların meslekleri baz alınarak yapılan incelemede de görüldüğü gibi tüketicilerin satın alma davranışlarında 

farklılıklara neden olduğu görülmektedir. 

Ortalama aylık hane gelirlerine göre incelememiz sonucunda; satın alma kararlarında, vicdan duygusunda ve boykot 

çağrısına katılımda katılımcı grupları arasında anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür. Ancak boykotu algılama, 

boykot çağrısına katılım ve boykotun amacına ulaşması gibi tutumlarında gruplar arasında farklılaşmalar görülmüştür.  

Katılımcıların yerleşim bölgeleri (il merkezi, ilçe merkezi, belde ve köyler) baz alınarak satın alma davranışları 

incelendiğinde, boykot çağrısına katılım ve satın almada vicdan duygusunun gelişiminde yerleşim yeri faktörünün 

anlamlı farklılara sebep olmadığı görülmektedir. Ancak satın alma kararı süreci başta olmak üzere, boykotu algılama 

düzeylerinde ve boykotun amacına ulaşması konusundaki tutumlarında anlamlı farklılıkların guruplar arsında 

oluştuğunu görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç 

Küreselleşme hayatımızın birçok alanını doğrudan veya dolaylı yollardan etkilediği gibi iktisadi hayatımızı da 

etkilemektedir. İktisadi yaşamın temel yapı taşı olan ekonomik ve ticari faaliyetler bu etkileşimin sonucunda ülke 

sınırlarına bağlı kalmaksızın sınırlar ötesi faaliyetlere dönüşmeye zorlanmışlardır. Bu zorunluluk beraberinde yeni 

pazara açılma veya pazarlama yarışlarına sebep olmaktadır. İşletmeler globalleşen dünyada varlığını daha sağlam ve 

uzun süre devam ettirebilmek için, ulusal ve uluslararası pazarlarda ticari rekabette başarı sağlamak durumundadır. Bu 

yüzden pazarlama stratejileri işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır. 

Strateji belirlerken pazarın yapısı ve tüketicilerin satın alma davranışlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle 

tüketicilerin karar sürecinde etkilendikleri unsurlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle 

tüketiciler aynı ürün yelpazesinde birden çok ürün ve markalarla yüzleşmektedir. Bu durumda tüketicinin hangi 

nedenlerden dolayı tercihleri ve kararlarının biçimlendiğinin incelenmesi işletmeler açısından önemlidir. 

Tüketicilerin pazarlama açısından öneminin gittikçe arttığı düşünüldüğünde, tüketici davranışlarının incelenmesi 

pazarlamacılar açısından elzemdir. Bu durumda tüketici davranışlarını anlamak, yorumlamak ve tahmin etme ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Bireyin satın alma davranışlarının gelişiminde, hangi mal ve hizmeti nereden, nasıl ve ne zaman alınıp 

alınmayacağına dair kararlar etkilidir. Bu süreçte çeşitli uyarıcılara maruz kalan tüketici, kişisel, sosyal, kültürel ve 

psikolojik faktörlerin etkisinde kalarak uyarıcılara tepki göstermektedirler. Tüketici davranışlarını açıklamaya çalışan 

yaklaşımların hemen hemen hepsi; tüketicilere etki eden değişkenlerin gruplandırılmasıyla ilgilenmiş ve bu doğrultuda 

çalışmalar yaparak açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Bu yaklaşımlar ışığında, satın alma ve karar sürecinde, bireylerde kültür, inanç, tutum, din olgusu ve sosyal grupların 

etkisi bu çalışmada yorumlanmıştır. 

Bu tez kapsamında; tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden özellikle STK’ların boykot çağrıları üzerinde 

durulmuştur. Çalışma, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin zaman zaman yabancı menşeli ürünlere karşı boykot 

çağrısının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi araştırılmak amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırma, bizlere tüketicilerin satın alma kararının oluşmasında en etkin rolü aile bireylerinin oynadığını 

göstermiştir. Bunun yanında sırasıyla malın üretildiği ülke, fiyat, tüketicinin dünya görüşü (değerleri), ürünlerin reklam 

faaliyetleri ve arkadaş çevresi gibi faktörlerinde satın alma kararında oluşmasında önemli rollerinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tüketicilerin yaş özellikleri, meslek durumları, eğitim düzeyi ve yerleşim bölgelerinin satın alma davranışlarının 

biçimlenmesinde katkılarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Tüketicilerde etnosentrik eğilimin yüksek olduğu ve bu yüzden de yabancı sermaye yerine yerli sermayenin tercih 

edildiği sadece zorunlu hallerde ithal ürün satın aldıkları görülmektedir. Tüketicilerin STK’lar tarafından düzenlenen 

boykot kampanyasından haberdar olduğu ve bu kampanyanın tüketici kitlesine yayılmasında en önemli aracın yazılı, 

görsel ve sosyal medyanın olduğunu bu araştırama ortaya çıkarmıştır. 

Tüketicilerin %49,6’sının STK’ların boykot çağrısına uydukları ve satın alma davranışlarını bu kapsamda değiştirdikleri 

tespit edilmiştir. Tüketicilerin milli duygularının etkisinin boykot kararını alınmasında büyük etken olduğu, STK’ların 
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boykot çağrısını olumlu karşıladıkları, tüketicilere göre boykot eylemine katılımın yeterli olmadığı düşünülmesine 

rağmen yine de tüketicilerin destek verdikleri görülmüştür. 

Öneriler 

İşletmelerinin uzun süre hayatta kalmasında kendilerini iyi tanımasının ve gerçekçi hedefler belirlemesinin etkisi 

fazladır. Hedef belirlenirken kârlılık olmazsa olmaz koşullardan biridir. Bu açıdan işletmelerin üretim, finans ve 

pazarlama bölümleri uyum içerisinde planlı çalışmak durumundadırlar. İşletmeler, pazarlama bölümünün çalışmalarıyla 

tüketiciye ulaşmaktadırlar. Tüketici ve pazar araştırması yapan işletmeler, doğru stratejiler belirleyerek tüketiciyi 

etkilemek istemektedirler. 

Bu çalışmada, tüketici davranışları üzerinde durulduğundan işletmeler için aşağıda sıralanan önerileri yapabiliriz; 

• Tüketiciler için ürünün/hizmetin üretildiği ülkenin (ülke imajının) önemli olduğu görüldüğünden yabancı 

işletmelerin eğer olumsuz imaj söz konusu ise temkinli olmaları, 

• Tüketicilerin satın alma tercihlerinde aile yapısı ve ailede yaşayan diğer bireylerin etkili olduğu görülmüştür. 

İşletmelerin özellikle ticari faaliyetlerde bulunacağı toplumdaki aile yapısını ve aile bireylerini iyi analiz 

etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda işletmeler sadece tüketiciyi değil etkileşimde olduğu ailesini de 

etkileyebilecek yöntemler geliştirmelidir. 

• Tüketicilerin satın alma kararında ‘fiyat’ unsuru önemlilik arz ettiğinden, işletmeler fiyat politikalarını 

belirlerken uygun kâr marjına göre hareket etmeli, 

• İşletmelerin tüketicilerin dünya görüşünü dikkate alarak ticari faaliyetlerde bulunmaları, 

• Tüketicinin satın alma kararı açısından reklamın etkisinin de göz ardı edilemeyeceği görüldüğünden, 

pazarlamacılar reklam faaliyetlerinde bulunurken hedef kitlenin içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik 

yapının iyi gözlemlenmesi gerekmektedir. 

• Tüketicilerde yabancı menşeli ürünlerin kalitesinin iyi olmadığı hatta insan sağlığına zarar vereceği kanısı 

yaygın olduğu tespit edildiğinden, işletmelerin bu konuda tüketicilerde yaygın olan ön yargılarını kırmaları 

gerekmektedir. 

• Tüketicilerde etnosentrik eğilimin fazla olduğu bu yüzden yerli ürünlerin tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Etnosentrik duygular daha çok soyut/ vicdani olduğundan yabancı işletmeler bu konuda rekabet etmekte 

oldukça zorlanmaktadırlar. Bu tip işletmeler tüketici gözünde kendilerine “bulunduğum ülkede nasıl 

yerlileşebilirim?” sorusuna yanıt aramalıdırlar. 

• Tüketiciler, yabancı sermayenin teşvikinin ülke ekonomisine zarar vereceğini düşünmektedirler. İşletmeler 

ticari faaliyette bulundukları ülkelerde daha fazla sosyal sorumluluk alarak bunu halkla ilişkiler aracılığıyla 

bayraklaştırmalı ve vergileriyle ülke ekonomisine farklı şekilde katkıda bunduklarını tüketicilere anlatmaları 

gerekmektedir. 

• STK’lar yabancı ürünlere karşı boykot çağrılarını duyurmakta ve hedef kitleye ulaşmakta oldukça başarılı 

oldukları görülmektedir. Tüketicilerin boykota katılma oranı boykot edilen markalar için endişe verici boyutta 

olduğu ve tüketicilerin de bu tip çağrılardan etkilendiği bu yüzden de satın alma davranışlarında değişiklilerin 

olduğu tespit edilmiştir.  Boykot edilen firmalar için bu durum büyük tehdit oluşturacağından, işletmeler acil 

durumlar için kriz yönetimi ekibini oluşturmalı ve bu tip tehditlere uygun eylem planını önceden hazırlayarak 

halkla ilişkiler departmanının yoğun çalışmasını sağlamaları gerekmektedir. 

İşletmelerin pazarlama bölümleri tüketici ve tüketicinin ait olduğu aile yapısını ve sosyal grupları iyi analiz ederek 

planlama yapmaları hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada pazarlama stratejisi için önemli ipuçları 

bulunmaktadır. Sonuç olarak; tüketicilerin satın alma davranışlarının biçimlenmesinde yaş, eğitim durumu, meslek, 

aylık geliri ve yerleşim bölgelerinin etkisinin olduğu gibi bireyin içinde bulunduğu sosyal grupların da etkisi 

görülmektedir. Bu çalışma, tüketicilerin STK’ların boykot çağrısını anlamlı bulduğunu ve bu çalışmaya destek 

verdiklerini ortaya koymuştur. 
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ÖZET 

İnsanın hayatı boyunca yaptığı en önemli zihinsel aktivitelerden biri karar vermedir. Tüketici davranışlarının en temel 

sorusu ise pazarlama biliminde tüketici adını alan insanların “nasıl karar verdiklerini” anlamaktır. Bu soruyu 

cevaplandırmaya yönelik birçok model ve teori geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teori ve modeller, günümüzde önemli 

tüketim trendlerinden biri haline gelen online alışveriş davranışını açıklamaya yönelik çalışmalarda sıkça 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı; farklı segmentlerden seçilmiş tüketicilerin, çeşitli değişkenler 

dikkate alınarak, online alışveriş deneyimleri esnasında hangi karar alma tarzına sahip olduklarını incelemektir. Bu 

amaç kapsamında farklı yaş, cinsiyet, gelir seviyesi ve eğitim seviyelerinden seçilmiş 45 deneğe online alışveriş 

sitelerinden birinde hesap açmaları sağlanarak çeşitli değişkenler ortamında (alışveriş için ayrılan farklı bütçe ve süre 

gibi) hangi karar verme tarzıyla seçimlerini yaptıkları sorulmuş ve deneklerden cevaplarını bir anket yardımıyla 

vermeleri istenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre medeni durum, gelir seviyesi, alışveriş süresi ve alışveriş bütçesi 

açısından karar alma tarzlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Online alışveriş, Karar alma tarzları 

 

A RESEARCH TOWARDS CONSUMERS’ DECISION-MAKING STYLES REGARDING ONLINE 

PURCHASING BEHAVIOR 

ABSTRACT 

One of the most important mental activity of human is decision-making during his life. Moreover, the major issue of 

consumer behavior is to understand how people- named as consumer in marketing science- “make decisions”. In order 

to give an answer to the question, various models and theories have been developed. Those models and theories 

developed are practised on the researches that aim at explaining online shopping behavior which is an increasing 

consumption trend of  today. In this sense, the purpose of this study is to analyze which decision-making style that 

consumers, chosen from different segments, use during their online shopping experince in consideration of different 

variables. Within this aim, 45 respondents chosen from diversified age, sex, income level and education level were 

asked, by supporting them to open an account in one of the online shopping sites, which decision-making styles they 

had, in the setting of various variables (different shopping budgets and time etc.) and respondents were invited to give 

their answers with the help of a questionnaire. According to the findings of study, it was reached that decision-making 

styles vary in terms of marital status, income level, shopping duration and shopping budget. 

Key Words: Consumer Behavior, Online shopping, Decision-making styles 

 

GİRİŞ 
Karar verme, bireylerin zihinlerini sürekli meşgul eden ve hiç durmadan süregelen beyinsel aktivitelerden belki de en 

önemlisidir. Tüketiciler olarak, günlük hayatımızda birçok tüketim kararını, yine birçok faktörün etkisi altında 

vermekteyiz. Tüketici davranışlarının genel felsefesi de kararlarımızı etkileyen bu faktörlerin neler olduğu ve sonuçta 

ortaya koyduğumuz davranışların nasıl oluştuğu üzerine kuruludur. Kararlarımızda etkili olan faktörlerin neler olduğu 

ürün kategorisine bağlı olarak değişmekle birlikte, satın alım kararlarının hangi ortamda alındığı da verilen kararın 
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yapısını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Başka bir ifadeyle, tüketicilerin mağaza ortamında ya da internet ortamında, 

aynı ürün kategorisinde bile olsa, aldıkları karar ortamın yapısına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 

Literatürde internet ortamında satın alma, internet üzerinden yapılan alışveriş (Akkılıç ve Özbek, 2012), internetten 

alışveriş (Cesur ve Tayfur, 2015) gibi farklı tanımlamalarla yer alan online alışveriş, günümüzün teknoloji duyarlılığı 

yüksek tüketicisinin en öne çıkan özelliklerinden biridir. Dünyadaki e-ticaret hacmi incelendiğinde de, işletmeden 

tüketiciye yapılan e-ticaretin (B2C) oldukça yüksek oranlarda olduğu göze çarpmaktadır. Her ne kadar internet 

erişiminin kısıtlı olması, geleneksel alışveriş tarzından vazgeçememe, interneti alışveriş için güvenli bulmamama gibi 

birtakım sebepler söz konusu olsa da, online alışveriş Türk tüketicisinin giderek daha fazla benimsediği bir satın alma 

yolu olmaktadır. 

Buradan hareketle, hem dünyada hem de Türkiye’de önemi gittikçe artan online alışverişe yönelik, tüketicilerin karar 

alma tarzlarının incelenmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, öncelikle online 

alışveriş, ardından karar alma tarzları teorik olarak açıklanacak, sonrasında yürütülen araştırmaya ilişkin bulgular 

tartışılacaktır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

ONLINE ALIŞVERİŞ 

İnternet, insanlık tarihindeki en muazzam icatlardan biridir. İnternetin kullanımının yaygınlaşması insanlar kadar 

işletmelerin de yaşamlarını derinden etkilemektedir. Günümüzde birçok ürün/hizmet/bilgi elektronik ortam aktörleri 

arasında değiştirilmekte ve ticareti yapılmaktadır. İnternet kullanımının hızlı bir şekilde toplumun her kesiminde 

yaygınlaşması, bireylerin yaşamları kadar tüketicilerin alışkanlıklarını ve davranış tarzlarını da değiştirmiştir. İnternet 

tüketicilere daha fazla bilgi, daha düşük maliyet- ki bu araştırma maliyetlerini de içerir- daha geniş seçenek imkanı ile 

geleneksel ekonominin sunduğundan daha fazla yarar sağlar. İşletmeler açısından ise internet, yüksek giriş maliyetlerine 

maruz kalmadan veya gereksiz stok bulundurmadan amaçlanan reklam ve satış çabalarını geliştirerek global pazarlara 

geçiş imkanı sunar. Elektronik ticaret (e-ticaret), internetin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan önemli kavramlardan 

biridir (Topaloğlu, 2009: 4-5). 

Literatürde bulunan bazı tanımlarda e-ticaretin kapsamının çok geniş olarak ele alındığı, bazılarında ise, e-ticaretin 

internet üzerindeki işlemlere indirgenerek tanımlandığı görülmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO, 1998) 

tanımına göre e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden 

yapılmasıdır. E-ticareti daha dar kapsamda ele alan tanımlar da mevcuttur. E-ticaret, diğer işletmelere veya tüketicilere 

ürün satmak veya bilgi ulaştırmak için internet (web siteleri ve e-posta) üzerinde oluşan ticari bir işlemdir. E-ticaretin 

nasıl tanımlandığı, e-ticaret modelleriyle de ilgilidir. İşletmeden tüketiciye (business-to-consumer, B2C), işletmeden 

işletmeye (business-to-business, B2B), tüketiciden tüketiciye (consumer-to-consumer, C2C) e-ticaret modelleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Erel, 2008: 9-10). Kuşkusuz, bu modellerden işletme-tüketici arasında internet ortamında 

cereyan eden B2C modelinin, tüketici davranışları üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

İnsanların iş temposunda boğulması, ihtiyaçlarına zaman ayıramaması onları yeni arayışlara itmektedir. Tüketiciler 

günün yoğun temposu içerisinde kendilerine kalan kısa zamanlarda alışveriş ihtiyaçlarını farklı yollarla gidermeye 

çalışmaktadırlar. Kısa zamanlarda yüksek meblağlarda satın alma kararları vermek durumunda kalan tüketicilerin 

yardımına günümüzde internet üzerinden yapılan alışveriş yetişmiştir. Online alışveriş olarak da nitelendirilen bu 

alışveriş türü, internet üzerinden mal veya hizmet satın alma anlamına gelmektedir (Kaş, 2015: 28-29). Online alışveriş, 

artan bir hızda tüketiciler tarafından kullanılarak, işletmelere ve pazarlamaya yeni dinamikler katmıştır (Topaloğlu, 

2009: 15-16). Geleneksel olarak, tüketiciler istedikleri ürünleri incelemek, dokunmak için mağazaya gider ve daha 

sonra satın alır. Online alışverişin en önemli farkı ise tüketicilerin satın almak için mağazaya gitmesine gerek 

olmamasıdır. Online alışveriş; tüketiciye kuyrukta beklememe, mağazaların kalabalığından kurtulma, yedi gün yirmi 

dört saat alışveriş imkanı ve geniş ürün yelpazesi gibi birçok avantaj sunmaktadır (Kaş, 2015: 29). Başka bir ifadeyle, 

online alışveriş, zaman ve mekandan kaynaklanan kısıtları ortadan kaldırarak tüketici için sayısız kolaylık 

sağlamaktadır (Solomon vd., 2010:15). Konuya ilişkin rakamlar da bu yükselen trendi doğrular niteliktedir. 

Asya-Pasifik ülkelerinin lider konumda oldukları e-ticaret pazarının küresel çapta büyüklüğü 2014 yılı itibariyle 1,3 

trilyon dolardır. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin lideri izlediği e-ticaret pazarında Türkiye ise yüksek 

büyüme potansiyeline sahip ülkelerden biridir ki; e-ticaret pazarının büyüklüğü 2014 yılında bir önceki yıla göre %35 

artarak 18,9 milyar TL düzeyine ulaşmıştır (Sezgin, 2015:4). Günümüzde hem dünyadaki hem de Türkiye'deki 

gelişmelere bakıldığı zaman, internetin geleneksel alışveriş modellerinin yanı sıra yeni ticaret kanallarının ortaya 

çıkmasına katkı sağladığı ve ticaret hacmini genişlettiği görülmektedir. 

KARAR ALMA TARZLARI 

Karar alma, tüketicilerin birçok faktörün etkisinde gerçekleştirdiği üst düzey beyinsel bir aktivitedir. Tüketiciler 

açısından bazen bir satın alım kararını vermek- özellikle karmaşıklık derecesi yüksek, fiyat olarak pahalı ve ender satın 

alınan ürün/hizmetler için- oldukça zor olduğu gibi, tüketicileri belli bir karar yönünde etkilemek de işletmeler 

açısından zorlayıcı olmaktadır. Çünkü iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, tüketicileri adeta bir "mesaj yığını" 
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altında hapsetmektedir. Böylesine yoğun bir mesaj ortamında, tüketicilerin etkisinde kaldıkları faktörler, başka bir 

ifadeyle, karar kriterleri değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak tüketicilerin satın alım kararlarını nasıl aldıkları 

hakkında bilgiye sahip olmak, işletmelerin özellikle pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve pazarlama iletişimi 

kararları anlamında strateji geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.  
Tüketicilerin karar alma tarzlarına ilişkin oluşturulan ve bu konuya ilişkin halen birçok çalışma için temel olan ve karar 

vermenin zihinsel bir yönelim olarak tanımlandığı çalışma Sproles ve Kendall'ın (1986) çalışmasıdır. Sproles ve 

Kendall (1986), Sproles'in (1985) daha önce geliştirdiği 50 ifadelik envanteri tekrar düzenleyerek "Tüketici Tarzları 

Envanteri (TTE)" adını verdikleri, 40 ifadeden oluşan 8 temel özellik içeren yapıyı ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada 

seçilen örneklem Amerikalı lise öğrencilerinden oluştuğundan dolayı, ölçek farklı araştırmacılar tarafından farklı 

kültürler ve örneklem grupları için kullanılarak geçerliliği test edilmiştir (Siu vd. 2001; Walsh vd., 2001; Sungwon vd.  

2010; Ceylan, 2013; Dursun vd. 2013; Bandara, 2014; Tanksale vd., 2014; Nayeem ve Casidy, 2015; Tarnadisis vd. 

2015). Farklı ülkelerde yürütülen çalışmalarda test edilen TTE'nin yapısını oluşturan bileşenler ve anlamları Tablo 1'de 

sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Tüketici Tarzları Envanteri 

Tüketici Tarzı Karakteristikleri Anlamı 

Mükemmeliyetçi- yüksek kalite odaklı tüketici En yüksek kaliteli ürünleri ararlar, tüketim malları 

için beklentileri ve standartları yüksektir, ürünlerin 

fonksiyonu ve kalitesiyle ilgilenirler. 

Marka odaklı tüketici Pahalı ve iyi bilinen markalara yönelirler ve onlar 

için "fiyat eşittir kalitedir". 

Yenilik-moda odaklı tüketici Yeni şeyler aramaktan heyecan duyar ve zevk alırlar. 

Tarzlarını güncel tutarlar. 

Eğlence-haz odaklı tüketici Alışverişi eğlenceli bir aktivite olarak görür ve 

yalnızca bunun için alışveriş yapar. 

Fiyat odaklı tüketici İndirimli ürünleri ararlar ve paralarının karşılığında 

en yüksek değeri elde etmeye çalışırlar. 

Plansız-ilgisiz tüketici Alışverişlerini planlamazlar ve ne kadar 

harcadıklarıyla ilgilenirler. 

Çeşit karmaşası yaşayan tüketici Seçim yapmak için birçok marka ve mağaza vardır 

ve aşırı bilgiden dolayı seçim yapmakta zorlanırlar. 

Alışkanlık sahibi-marka bağlılığı odaklı tüketici Beğendikleri markalar ve mağazalar vardır ve 

bunlardan alışveriş yapmayı alışkanlık haline 

getirmişlerdir. 

Kaynak: Sproles, G. B. ve Kendall, E. L. (1986), A Methodology for Profiling Consumers' Decision-Making Styles, 

Journal of Consumer Affairs, Vol.20, Issue 2, ss. 267–279. 

Tablo 1'de görülen tüketici karar verme tarzları üç temel yaklaşımla karakterize edilebilmektedir (Yeşilada ve Kavas, 

2008:168): 1) Psikografik/ yaşam tarzı yaklaşımı, 2) Tüketici tipolojisi yaklaşımı ve 3) Tüketici özellikleri yaklaşımı. 

Tüketici karar verme tarzlarında bu üç yaklaşımın ağırlığının farklı olabilmesi ihtimali, Sproles ve Kendall (1986) 

tarafından önerilen sekiz boyutun genellebilirliği sorununu doğurmaktadır. Bu anlamda, hem TTE'nin geçerlilik ve 

güvenilirliğini test etmek, hem de Türk tüketicisinin karar verme tarzlarını ortaya koymak amacıyla Dursun vd. (2013) 

tarafından yürütülen çalışma sonucunda 22 ifadeden oluşan dokuz faktörlü bir TTE elde edilmiştir. Söz konusu faktörler 

ile Sproles ve Kendall (1986) tarafından geliştirilen orijinal TTE bağlamında yapılan kıyaslama Tablo 2'de yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Türk Tüketicisine İlişkin Tüketim Tarzları Envanteri 

Tüketici Tarzı Karakteristikleri Anlamı ve Orijinal TTE ile Kıyaslaması 

Mükemmeliyetçi- yüksek kalite odaklılık Orijinal TTE ile benzerlik göstermekte ve 

tüketicilerin satın alma sırasında ürün kalitesine ne 

kadar odaklandıklarını ölçmektedir. 

Marka odaklılık- "fiyat=kalite" bilinci Orijinal TTE ile benzer yapı göstermekle birlikte, 

ürün kalitesinin markanın fiyatı ve prestiji yardımıyla 

öngörülmesi nedeniyle bilinen ve pahalı markaları 

satın alma eğilimini ölçmektedir. 

Moda odaklılık Orijinal TTE'de tüketicilerin yenilik ve moda takibine 

ilişkin özelliklerini bir arada ölçen "yenilik ve moda 

odaklılık" faktörü, düşük faktör yükleri ve çapraz 

yüklemeler nedeniyle kısmen değişikliğe uğrayarak 

yenilikçiliği ölçen iki ifadenin çıkarılmasıyla "moda 

odaklılık" şeklinde sadeleştirilmiştir. Tüketicilerin 

karar verirken modayı takip etmeye ne kadar 

odaklandığını ölçmektedir. 

Fiyat odaklılık Orijinal TTE'deki "fiyat" ve "düşünmeden alışveriş" 

faktörlerinden birer sorunun bir araya gelmesiyle 

"fiyat odaklılık" faktörü ortaya çıkmıştır. Satın alma 

kararlarında, ürün fiyatlarının düşük olmasına ve 

harcanacak para miktarına ne kadar dikkat edildiğini 

ölçmeye yöneliktir. 

Düşünmeden-dikkatsiz alışveriş Orijinal TTE ile benzer yapıya sahip bu faktör, 

tüketicilerin alışverişlerinde özensiz davranma, hızlı 

ve düşünmeden karar verme eğilimini ölçmektedir. 

Bilgi karmaşası yaşama Orijinal TTE'de tüketicilerin çeşit ve bilgi 

fazlalığından dolayı karar vermede zorlanma 

özelliğini ölçmeye yönelik bu faktör, araştırmada iki 

boyuta ayrılmış ve bu boyutlardan biri "bilgi 

karmaşası yaşama" olarak isimlendirilmiştir. Ürünler 

ile ilgili bilgi fazlalığından dolayı tüketicilerin zihin 

karışıklığı yaşama durumunu ölçmeye yöneliktir. 

Alışkanlık- marka bağlılığı odaklılık Orijinal TTE ile benzer yapı gösteren bu faktör, 

tüketicilerin belirli favori markaları tekrar ve düzenli 

olarak satın alma eğilimini ölçmektedir. 

Alışverişten kaçınma Bu faktör, orijinal TTE'de eğlence ve haz odaklı 

alışveriş yapma eğilimini ölçmeyi amaçlayan ters 

sorulmuş soruları içermektedir. Tüketicilerin 

alışverişten hoşlanmama ve bunu bir zaman kaybı 

olarak görme özelliklerini ölçen bu ters faktör 

"alışverişten kaçınma" olarak isimlendirilmiştir. 

Kararsızlık Orijinal TTE'deki çeşit ve bilgi fazlalığından dolayı 

akıl karışıklığı yaşama faktörünün ikiye bölünmesiyle 

belirmiş, karar vermede ve seçim yapmada 

tüketicilerin yaşadığı zorluğu ölçmesi nedeniyle 

"kararsızlık" olarak isimlendirilmiştir. 

Kaynak: Dursun, İ., Alnıaçık, Ü. ve Kabadayı, E. T. (2013), Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve 

Boyutları, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, ss. 293-304. 

Tüketicilerin online alışverişlerine ilişkin karar alma tarzlarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, kültürel farklılıkları 

dikkate alarak Tüketici Tarzları Envanteri'nin Türk tüketicisi bağlamında geçerlilik ve güvenilirliğinin test edildiği 22 

ifadelik dokuz faktörlü model esas alınmıştır. 
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METODOLOJİ 

Tüketicilerin nasıl karar aldıklarına ilişkin sayısız çalışma yürütülmüştür. Bununla birlikte, karar alma türleri ile ilgili 

yapılan hemen her çalışmada Sproles ve Kendall'ın (1986) çalışmasına atıfta bulunulmuş ve bu araştırmacıların 

kullandığı ölçek temel alınmıştır. Bu çalışmada ise, Türk tüketicisinden oluşan örneklem üzerinde geçerlilik ve 

güvenilirliği test edilmiş, Dursun vd. (2013) tarafından uyarlanan ölçek kullanılarak nicel bir analiz yürütülmüştür. 

"Online alışveriş yapan tüketicilerin karar alma tarzları birtakım demografik özelliklere ve kendilerine tanınan alışveriş 

süresi ile kendilerine verilen alışveriş bütçesi ile nasıl değişkenlik göstermektedir?" araştırma sorusu çerçevesinde 

araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlemiştir. 

H1: Tüketicilerin cinsiyetlerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H2: Tüketicilerin yaşlarına göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H3: Tüketicilerin eğitim seviyelerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H4: Tüketicilerin medeni durumlarına göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H5: Tüketicilerin çalışma durumlarına göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H6: Tüketicilerin gelir seviyelerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H7: Tüketicilerin harcama düzeylerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H8: Tüketicilerin alışveriş sürelerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H9: Tüketicilerin alışveriş bütçelerine göre karar alma tarzları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Araştırma örneklemini ise Muğla ili Menteşe ilçesinde yaşayan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya 

katılmak için ön şart, interneti alışveriş yapabilecek düzeyde kullanabilmektir. Bu araştırma, pilot bir çalışma 

niteliğinde olduğundan 50 kişinin araştırmaya katılması hedeflenmiş, ancak 45 katılımcı ile araştırma yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılması planlanan kişilerin kimlerden oluşacağı, katılımcıların araştırma esnasında sanal alışveriş 

yapmaları gerekeceğinden dolayı, araştırmacılar tarafından önceden belirlenmiştir. Bu kişilerden araştırma öncesinde 

Türkiye'nin ilk özel alışveriş sitesinde hesap açmaları istenmiş, kendi açtıkları hesaplar ile her katılımcıya uyan bir gün 

ve saat önceden belirlenerek bilgisayar laboratuvarı ortamında aynı anda bahsi geçen alışveriş sitesine girmeleri 

söylenmiştir. Her katılımcının sitede geçireceği süre ve harcayabileceği sanal alışveriş bütçesi yine araştırma öncesinde 

rastgele oluşturulmuş olup, bu bilgi katılımcılara araştırma öncesinde verilmiştir. Araştırmanın bu kısmında 

katılımcıların hiçbiri sitede geçirecekleri süre sonunda bir anket cevaplayacaklarını bilmemektedirler. Kendisine verilen 

süre bittiğinde, katılımcıların her birinden seçtiği ürünlerden oluşan alışveriş sepetini gösteren ekran resmini adıyla 

bilgisayarına kaydetmesi istenmiştir. Bunun hemen ardından, katılımcıların yaptığı alışverişi değerlendirmesine yönelik 

iki bölümden oluşan-ilki demografik sorulardan, ikinci bölümü de karar alma tarzlarını ölçen ifadelerden oluşan- anket 

formunu cevaplaması için katılımcılara süre tanınmıştır. Katılımcılardan yaptıkları sanal alışverişi gösteren ekran 

kaydının istenmesinin sebebi ise veri analizi sonucunda elde edilen bulgular ile online satın alma davranışları arasındaki 

tutarlılığı incelemektir.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri hakkında bilgi veren Tablo 3 incelendiğinde, cinsiyet açısından 

katılımcıların birbirine yakın çok bir dağılım izledikleri görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında, 

yalnızca %8,9'unun evli olduğu, %91,1'lik çoğunluğun ise bekar olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, 

katılımcıların yarısından fazlasının (%57,8) lisansüstü eğitim derecesine sahip olduğu ve yine hemen hemen yarısının 

çalıştığı (%51,1) diğer demografik bulgular arasında yer almaktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Frekans Yüzde Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

21 

24 

 

46,7 

53,3 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

 

4 

41 

 

8,9 

91,1 

Eğitim 

Lisans 

Lisansüstü 

 

19 

26 

 

42,2 

57,8 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

 

22 

23 

 

48,9 

51,1 
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Gelir (TL) 

250-1000 

1001-2200 

2201-3000 

3001-3700 

3701-3800 

3801-4500 

 

5 

2 

3 

4 

6 

2 

 

 

11,1 

4,4 

6,7 

8,9 

13,3 

4,4 

Harcama (TL) 

200-350 

351-500 

501-800 

801-1000 

1001-2000 

 

 

4 

5 

3 

7 

3 

 

8,9 

11,1 

6,7 

15,6 

6,7 

Tüketicilerin online alışverişlerindeki karar verme tarzlarını ölçmek amacıyla yürütülen bu araştırmada Dursun vd. 

(2013) tarafından Türk tüketicisine uyarlanan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi bulguları, 

Tablo 4'ten de görüleceği gibi, Cronbach Alfa katsayısı dikkate alındığında kullanılan ölçeğin kabul edilebilir düzeyde 

olduğunu göstermektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013:278). Bununla birlikte, bazı kaynaklarda genel kabul görmüş alt 

limitin 0,70 olduğunu belirtmekte fayda vardır (Hair ve Anderson, 2010,125). 

Tablo 4. Ölçeğin Güvenilirlik Analizi İstatistiği 

Cronbach Alfa Standardize Edilmiş Cronbach 

Alfa 
İfade Sayısı 

,640 ,654 22 

Katılımcıların cinsiyetleri açısından karar alma tarzlarına yönelik fark olup olmadığına ilişkin yürütülen t-testi sonuçları 

Tablo 5’te yer almaktadır. Buna göre, anlamlılık değerleri dikkate alındığında, tüketicilerin cinsiyetlerinin karar alma 

tarzları üzerinde farklılık yaratmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, H1 hipotezi reddedilir. 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

(2-yönlü) 

Mükemmeliyetçilik Varyanslar eşit olduğunda 6,453 ,015 ,756 43 ,454 

Varyanslar eşit olmadığında   ,734 32,797 ,468 

Marka Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 1,532 ,223 ,436 43 ,665 

Varyanslar eşit olmadığında   ,431 39,466 ,669 

Moda Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 1,084 ,304 1,747 43 ,088 

Varyanslar eşit olmadığında   1,725 39,144 ,092 

Fiyat Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,642 ,427 ,010 43 ,992 

Varyanslar eşit olmadığında   ,010 42,822 ,992 

Düşünmeden 

Alışveriş 
Varyanslar eşit olduğunda 1,190 ,281 -1,674 43 ,101 

Varyanslar eşit olmadığında   -1,635 35,049 ,111 

Alışkanlık Varyanslar eşit olduğunda ,008 ,928 -,439 43 ,663 

Varyanslar eşit olmadığında   -,441 42,729 ,662 

Bilgi Karmaşası Varyanslar eşit olduğunda ,422 ,519 ,607 43 ,547 

Varyanslar eşit olmadığında   ,619 42,191 ,539 

Alışverişten Kaçınma Varyanslar eşit olduğunda 3,956 ,053 1,200 43 ,237 

Varyanslar eşit olmadığında   1,217 42,765 ,230 

Kararsızlık Varyanslar eşit olduğunda 3,218 ,080 -,434 43 ,667 

Varyanslar eşit olmadığında   -,426 37,058 ,673 
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Diğer bir demografik değişken olan yaşa göre karar alma tarzlarının farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans 

analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarını gösteren Tablo 6’daki anlamlılık düzeylerine bakıldığında, yaşa göre de 

katılımcıların karar alma tarzlarında herhangi bir farklılık ortaya çıkmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre, H2 

hipotezi reddedilir. 

Tablo 6.  Yaşa Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 
Sd Kareler 

Ortalamaları 
F p 

Mükemmeliyetçilik Gruplar arası ,590 3 ,197 ,283 ,837 

Grupiçi 28,488 42 ,695   

Toplam 29,078 45    

Marka Odaklılık Gruplar arası 1,571 3 ,524 ,711 ,551 

Grupiçi 30,179 42 ,736   

Toplam 31,750 45    

Moda Odaklılık Gruplar arası 3,643 3 1,214 1,256 ,302 

Grupiçi 39,634 42 ,967   

Toplam 43,278 45    

Fiyat Odaklılık Gruplar arası 3,075 3 1,025 1,134 ,347 

Grupiçi 37,070 42 ,904   

Toplam 40,144 45    

Düşünmeden Alışveriş Gruplar arası 1,553 3 ,518 ,599 ,619 

Grupiçi 35,425 42 ,864   

Toplam 36,978 45    

Alışkanlık Gruplar arası 7,140 3 2,380 1,766 ,169 

Grupiçi 55,271 42 1,348   

Toplam 62,411 45    

Bilgi Karmaşası Gruplar arası ,986 3 ,329 1,527 ,222 

Grupiçi 8,825 42 ,215   

Toplam 9,811 45    

Alışverişten Kaçınma Gruplar arası ,785 3 ,262 ,491 ,691 

Grupiçi 21,859 42 ,533   

Toplam 22,644 45    

Kararsızlık Gruplar arası 4,858 3 1,619 1,222 ,314 

Grupiçi 54,342 42 1,325   

Toplam 59,200 4    

Tablo 7, katılımcıların eğitim seviyelerine bağlı olarak karar alma tarzlarında farklılık olup olmadığına ilişkin yürütülen 

t-testi sonuçlarını sunmaktadır. Tablodaki anlamlılık değerlerine bakıldığında, eğitim seviyesi açısından katılımcıların 

farklı karar alma tarzlarına sahip olmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, H3 hipotezi reddedilir. Bununla 

birlikte, eğitim seviyeleri ile karar alma tarzlarına ilişkin farklılık analizinin t-testi ile incelenmesinin sebebi, 

katılımcıların yalnızca lisans ve lisansüstü olarak iki eğitim kategorisine sahip olmalarıdır. 
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Tablo 7.  Eğitim Seviyesine Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

(2-yönlü) 

Mükemmeliyetçilik Varyanslar eşit olduğunda ,029 ,865 -,065 43 ,948 

Varyanslar eşit olmadığında   -,065 38,745 ,948 

Marka Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 1,397 ,244 ,588 43 ,560 

Varyanslar eşit olmadığında   ,569 33,957 ,573 

Moda Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,843 ,364 ,980 43 ,332 

Varyanslar eşit olmadığında   ,953 34,625 ,347 

Fiyat Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,001 ,978 -,341 43 ,735 

Varyanslar eşit olmadığında   -,344 40,409 ,732 

Düşünmeden 

Alışveriş 
Varyanslar eşit olduğunda ,355 ,555 ,300 43 ,765 

Varyanslar eşit olmadığında   ,298 37,931 ,767 

Alışkanlık Varyanslar eşit olduğunda ,237 ,629 -,873 43 ,387 

Varyanslar eşit olmadığında   -,895 41,813 ,376 

Bilgi Karmaşası Varyanslar eşit olduğunda ,451 ,505 ,799 43 ,429 

Varyanslar eşit olmadığında   ,796 38,407 ,431 

Alışverişten Kaçınma Varyanslar eşit olduğunda ,001 ,976 -,972 43 ,337 

Varyanslar eşit olmadığında   -,973 39,189 ,336 

Kararsızlık Varyanslar eşit olduğunda 1,144 ,291 -1,911 43 ,063 

Varyanslar eşit olmadığında   -1,849 33,824 ,073 

Katılımcıların medeni durumları ile karar alma tarzlarının farklı olup olmadığına ilişkin kullanılan t-testi bulguları 

Tablo 8’de sunulmaktadır. Anlamlılık düzeyleri dikkate alındığında, medeni durum açısından fiyat odaklılık ve 

kararsızlık değişkenlerine ilişkin farklılık olduğu gözükmekte, dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmektedir. Her iki 

grubun ortalamalarına bakıldığında (fiyat odaklılık için evlilerin 2,1250 ortalamaya sahipken, bekarların 3,8415 olduğu; 

kararsızlık için evlilerin 4,25 ortalamaya sahip, bekarların ise 2,9146 ortalamasının olduğu elde edilen bulgular 

arasındadır), bekarların daha çok fiyat odaklı karar verdikleri ancak kararsızlık açısından ise evlilerin seçim yaparken 

daha çok zorluk yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Tablo 8.  Medeni Duruma Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

(2-yönlü) 

Mükemmeliyetçilik Varyanslar eşit olduğunda 1,590 ,214 1,291 43 ,204 

Varyanslar eşit olmadığında   1,607 4,065 ,182 

Marka Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 2,052 ,159 ,561 43 ,578 

Varyanslar eşit olmadığında   ,991 5,925 ,361 

Moda Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,044 ,836 ,203 43 ,840 

Varyanslar eşit olmadığında   ,185 3,488 ,863 

Fiyat Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 1,625 ,209 -3,962 43 ,000
 

Varyanslar eşit olmadığında   -2,567 3,208 ,077 

                                                           
 p<0.05 
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Düşünmeden 

Alışveriş 
Varyanslar eşit olduğunda 5,613 ,022 -,803 43 ,426 

Varyanslar eşit olmadığında   -,427 3,122 ,697 

Alışkanlık Varyanslar eşit olduğunda 1,231 ,273 -,053 43 ,958 

Varyanslar eşit olmadığında   -,037 3,243 ,973 

Bilgi Karmaşası Varyanslar eşit olduğunda 3,910 ,054 -,637 43 ,528 

Varyanslar eşit olmadığında   -2,059 40,000 ,046 

Alışverişten Kaçınma Varyanslar eşit olduğunda ,454 ,504 ,257 43 ,799 

Varyanslar eşit olmadığında   ,263 3,647 ,807 

Kararsızlık Varyanslar eşit olduğunda 3,287 ,077 2,303 43 ,026
 

Varyanslar eşit olmadığında   4,351 6,683 ,004 

 

Tablo 9, karar alma tarzlarının katılımcıların çalışma durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin 

yürütülen t-testi sonuçlarını göstermektedir. Anlamlılık düzeyleri, çalışma durumunun karar alma tarzlarını 

değiştirmediğini desteklemektedir. Buna göre, H5 hipotezi reddedilir. 

 

Tablo 9.  Çalışma Durumuna Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

(2- yönlü) 

Mükemmeliyetçilik Varyanslar eşit olduğunda ,255 ,616 -,113 43 ,911 

Varyanslar eşit olmadığında   -,113 42,999 ,911 

Marka Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda 2,904 ,096 -,727 43 ,471 

Varyanslar eşit olmadığında   -,732 40,393 ,468 

Moda Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,048 ,828 -,182 43 ,857 

Varyanslar eşit olmadığında   -,182 42,995 ,857 

Fiyat Odaklılık Varyanslar eşit olduğunda ,707 ,405 -1,308 43 ,198 

Varyanslar eşit olmadığında   -1,302 40,791 ,200 

Düşünmeden 

Alışveriş 
Varyanslar eşit olduğunda 6,672 ,013 -,979 43 ,333 

Varyanslar eşit olmadığında   -,968 32,730 ,340 

Alışkanlık Varyanslar eşit olduğunda ,178 ,675 ,391 43 ,698 

Varyanslar eşit olmadığında   ,392 42,885 ,697 

Bilgi Karmaşası Varyanslar eşit olduğunda ,141 ,709 ,201 43 ,841 

Varyanslar eşit olmadığında   ,202 42,751 ,841 

Alışverişten Kaçınma Varyanslar eşit olduğunda ,678 ,415 -,430 43 ,669 

Varyanslar eşit olmadığında   -,430 42,601 ,670 

Kararsızlık Varyanslar eşit olduğunda ,672 ,417 ,450 43 ,655 

Varyanslar eşit olmadığında   ,452 42,399 ,654 
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Çalışan katılımcıların gelir seviyelerine göre karar alma tarzlarının farklılık gösterip göstermediği araştırmanın bir diğer 

hipotezidir. Tablo 10, bu hipoteze ilişkin yürütülen analiz bulgularını göstermektedir. Anlamlılık düzeylerine göre, fiyat 

odaklı karar alma açısından gruplar arasında fark söz konusudur. Dolayısıyla, H6 hipotezi kabul edilir. Farklılığın hangi 

gruptan oluştuğunu anlayabilmek için yürütülen post-hoc testi sonuçlarına göre aylık ortalama geliri 250-1000 TL 

arasında olanların, geliri 3801-4500 TL olanlara göre daha fiyat odaklı davrandıkları söylenebilir. Bu durum, 

anlaşılabilir olmakla birlikte, alışveriş bütçelerine göre karar alma tarzlarının farklılığını gösteren Tablo 13’te de benzer 

bulgular söz konusudur. 

 

Tablo 10.  Gelir Seviyesine Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 
Sd Kareler 

Ortalamaları 
F p 

Mükemmeliyetçilik Gruplar arası 4,275 5 ,855 1,469 ,254 

Grupiçi 9,316 16 ,582   

Toplam 13,591 21    

Marka Odaklılık Gruplar arası 1,155 5 ,231 ,388 ,850 

Grupiçi 9,529 16 ,596   

Toplam 10,685 21    

Moda Odaklılık Gruplar arası 4,550 5 ,910 ,920 ,493 

Grupiçi 15,825 16 ,989   

Toplam 20,375 21    

Fiyat Odaklılık Gruplar arası 11,742 5 2,348 3,492 ,025
 

Grupiçi 10,758 16 ,672   

Toplam 22,500 21    

Düşünmeden 

Alışveriş 
Gruplar arası 4,847 5 ,969 ,694 ,635 

Grupiçi 22,346 16 1,397   

Toplam 27,193 21    

Alışkanlık Gruplar arası 4,334 5 ,867 ,602 ,699 

Grupiçi 23,029 16 1,439   

Toplam 27,364 21    

Bilgi Karmaşası Gruplar arası ,618 5 ,124 ,553 ,734 

Grupiçi 3,575 16 ,223   

Toplam 4,193 21    

Alışverişten Kaçınma Gruplar arası ,891 5 ,178 ,266 ,925 

Grupiçi 10,700 16 ,669   

Toplam 11,591 21    

Kararsızlık Gruplar arası 9,203 5 1,841 1,995 ,134 

Grupiçi 14,763 16 ,923   

Toplam 23,966 21    

 

                                                           
 p<0.05 
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Çalışmayan katılımcıların aylık harcama düzeylerine ilişkin karar alma tarzlarında farklılık ortaya çıkıp çıkmadığını 

görmek için yürütülen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, karar verme tarzlarında anlamlı bir farklılık göze 

çarpmamaktadır. Buna göre, H7 hipotezi reddedilir. 

Tablo 11.  Harcama Düzeyine Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 
Sd Kareler 

Ortalamaları 
F p 

Mükemmeliyetçilik Gruplar arası 2,973 4 ,743 1,021 ,424 

Grupiçi 12,371 17 ,728   

Toplam 15,344 21    

Marka Odaklılık Gruplar arası 3,317 4 ,829 ,908 ,481 

Grupiçi 15,524 17 ,913   

Toplam 18,841 21    

Moda Odaklılık Gruplar arası 1,330 4 ,333 ,305 ,871 

Grupiçi 18,533 17 1,090   

Toplam 19,864 21    

Fiyat Odaklılık Gruplar arası 7,843 4 1,961 4,042 ,078 

Grupiçi 8,248 17 ,485   

Toplam 16,091 21    

Düşünmeden Alışveriş Gruplar arası 3,157 4 ,789 2,689 ,067 

Grupiçi 4,990 17 ,294   

Toplam 8,148 21    

Alışkanlık Gruplar arası 14,303 4 3,576 2,988 ,059 

Grupiçi 20,345 17 1,197   

Toplam 34,648 21    

Bilgi Karmaşası Gruplar arası ,660 4 ,165 ,569 ,689 

Grupiçi 4,931 17 ,290   

Toplam 5,591 21    

Alışverişten Kaçınma Gruplar arası 3,227 4 ,807 2,488 ,082 

Grupiçi 5,512 17 ,324   

Toplam 8,739 21    

Kararsızlık Gruplar arası 6,475 4 1,619 1,141 ,371 

Grupiçi 24,116 17 1,419   

Toplam 30,591 21    

 

Katılımcılara ayrılan alışveriş süresine göre karar alma tarzlarının farklı olup olmadığına yönelik uygulanan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Tablo 12’deki gibidir. Buna göre, alışveriş süresinin yalnızca düşünmeden alışveriş değişkeni 

açısından farklılık yarattığını söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle, H8 hipotezi kabul edilir. Bu farklılığın, 

kendilerine 20 dakika alışveriş süresi verilenler ile 30 dakika verilenlerden kaynakladığı post-hoc testleri ile 

görülmektedir . Elde edilen analiz sonuçlarından, 10 dakika gibi çok kısa alışveriş sürelerinin ve 40 dakika gibi nispeten 

uzun sürelerin tüketiciyi düşünmeden ya da plansız alışverişe yönelttiği söylenebilir. 
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Tablo 12.  Alışveriş Sürelerine Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 
Sd Kareler 

Ortalamaları 
F p 

Mükemmeliyetçilik Gruplar arası 3,627 6 ,604 ,903 ,503 

Grupiçi 25,451 38 ,670   

Toplam 29,078 44    

Marka Odaklılık Gruplar arası 3,063 6 ,510 ,676 ,670 

Grupiçi 28,687 38 ,755   

Toplam 31,750 44    

Moda Odaklılık Gruplar arası 7,177 6 1,196 1,259 ,299 

Grupiçi 36,101 38 ,950   

Toplam 43,278 44    

Fiyat Odaklılık Gruplar arası 7,139 6 1,190 1,370 ,252 

Grupiçi 33,005 38 ,869   

Toplam 40,144 44    

Düşünmeden Alışveriş Gruplar arası 10,856 6 1,809 2,632 ,031
 

Grupiçi 26,121 38 ,687   

Toplam 36,978 44    

Alışkanlık Gruplar arası 11,207 6 1,868 1,386 ,245 

Grupiçi 51,204 38 1,347   

Toplam 62,411 44    

Bilgi Karmaşası Gruplar arası 1,270 6 ,212 ,942 ,477 

Grupiçi 8,541 38 ,225   

Toplam 9,811 44    

Alışverişten Kaçınma Gruplar arası 3,785 6 ,631 1,271 ,294 

Grupiçi 18,859 38 ,496   

Toplam 22,644 44    

Kararsızlık Gruplar arası 8,527 6 1,421 1,066 ,400 

Grupiçi 50,673 38 1,334   

Toplam 59,200 44    

 

Tablo 13, katılımcılara verilen sanal alışveriş bütçelerine göre karar alma tiplerinin farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin yürütülen tek yönlü varyans analizi sonuçlarını sunmaktadır. Tablodan anlamlılık düzeyleri incelendiğinde, moda 

odaklılık ve fiyat odaklılık değişkenlerine ilişkin bir farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre, H9 hipotezi kabul 

edilir. Post-hoc test sonuçlarına bakıldığında, kendilerine 401-800 TL alışveriş bütçesi verilenlerin, 50-150 TL ve 151-

250 TL verilenlerden daha moda odaklı davrandıkları; yine kendilerine 50-150 TL ve 251-400 TL verilenlerin, 401-800 

TL verilenlerden daha fazla fiyat odaklı davrandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

                                                           
 p<0.05 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

431 
 
 

 

Tablo 13.  Alışveriş Bütçelerine Göre Karar Alma Tarzlarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 
Sd Kareler 

Ortalamaları 
F p 

Mükemmeliyetçilik Gruplar arası 4,311 3 1,437 2,379 ,084 

Grupiçi 24,767 41 ,604   

Toplam 29,078 44    

Marka Odaklılık Gruplar arası 1,390 3 ,463 ,626 ,603 

Grupiçi 30,360 41 ,740   

Toplam 31,750 44    

Moda Odaklılık Gruplar arası 9,781 3 3,260 3,991 ,014
 

Grupiçi 33,497 41 ,817   

Toplam 43,278 44    

Fiyat Odaklılık Gruplar arası 9,453 3 3,151 4,209 ,011
 

Grupiçi 30,692 41 ,749   

Toplam 40,144 44    

Düşünmeden Alışveriş Gruplar arası 1,703 3 ,568 ,660 ,582 

Grupiçi 35,275 41 ,860   

Toplam 36,978 44    

Alışkanlık Gruplar arası 6,598 3 2,199 1,616 ,200 

Grupiçi 55,813 41 1,361   

Toplam 62,411 44    

Bilgi Karmaşası Gruplar arası ,419 3 ,140 ,610 ,612 

Grupiçi 9,392 41 ,229   

Toplam 9,811 44    

Alışverişten Kaçınma Gruplar arası 1,284 3 ,428 ,822 ,490 

Grupiçi 21,360 41 ,521   

Toplam 22,644 44    

Kararsızlık Gruplar arası ,715 3 ,238 ,167 ,918 

Grupiçi 58,485 41 1,426   

Toplam 59,200 44    

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzün yükselen tüketim şekillerinden biri olan online alışverişe yönelik karar alma tarzlarının incelendiği bu 

çalışmada, 9 boyut ve 22 ifadeden oluşan ölçek yardımıyla 45 katılımcıdan kendilerine tanınan süre ve ayrılan bütçe 

dahilinde yaptıkları sanal alışverişi değerlendirmelerine yönelik anket yöntemi ile veri toplanmıştır. 

Mükemmeliyetçilik, marka odaklılık, moda odaklılık, fiyat odaklılık, düşünmeden alışveriş, alışkanlık, bilgi karmaşası, 

alışverişten kaçınma ve kararsızlık olarak nitelendirilen karar alma tarzlarının online tüketicinin medeni durumuna, gelir 

seviyesine, yaptığı alışverişin süresine ve ayırdığı alışveriş bütçesine bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna 

                                                           
 p<0.05 
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ulaşılmıştır. Bu farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığı ise post-hoc testleri ile belirlenmiştir. Bununla birlikte, 

çalışmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, katılımcı sayısının az olmasıdır. Ancak metodoloji 

kısmında da belirtildiği gibi, bu çalışma bir pilot çalışma niteliği taşımaktadır Dolayısıyla, aynı çalışmanın daha büyük 

bir örneklem grubuyla tekrar edilmesi planlanmaktadır. Örneklem büyüklüğünün arttırılmasının planlanmasıyla birlikte, 

farklı tüketici segmentlerinin (farklı meslek ve farklı medeni durum gibi) araştırmaya dahil edilmesi de elde edilecek 

sonuçların çeşitlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca, 45 kişilik katılımcı grubuyla aynı anda araştırma yürütmenin 

tüketicilerin online alışveriş kararlarını sağlıklı bir ortamda vermelerini engelleyebileceği düşüncesiyle, gelecek 

çalışmada daha küçük örneklem gruplarını farklı zamanlarda incelemek daha doğru olacaktır. Son olarak, bu 

araştırmada katılımcılardan bazı geribildirimler elde edilmiştir. Daha kapsamlı bir çalışma yapılması halinde, nicel veri 

analizine derinlemesine görüşme gibi nitel yöntemlerin eklenmesi ya da katılımcıların alışveriş sitesindeki tercihlerini 

ya da hareketlerini belirlemeye yönelik netnografik bir yöntem benimsenmesi daha güçlü bulguların elde edilmesine 

yardımcı olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kredi kartı kullanım 

durumları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 2015 Bahar ve Yaz dönemlerini kapsayan çalışmada 232 

öğrenci ile anket yapılmıştır. Anket sonuçları çerçevesinde 125 (%53,88) öğrencinin kredi kartı kullandığı, 107 

(%46,12) öğrencinin ise kredi kartı kullanmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin kredi kartına sahipliği ile demografik 

özellikleri arasında fark olup olmadığı ki-kare analizine tabii tutularak ölçülmüştür. Buna göre cinsiyet ve gelir durumu 

ile kredi kartına sahip olma arasında %5 düzeyinde anlamlı bir fark bulunduğu tespit edilmiştir. Kredi kartı ölçeğinin alt 

boyutlarını tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda 17 değişken ile başlanıp 16 değişken 3 

ana faktörde toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kredi kartı kullanımı, öğrenci, ki-kare, faktör analizi 

AN INVESTIGATED ON GAZIOSMANPAŞA UNIVERSITY 

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES OF STUDENTS’ CREDIT 

CARD USAGE CASES 

 
Abstract 

This study aims to determine in Gaziosmanpaşa University Faculty of Economics and Administrative Sciences of 

students’ credit card usage cases and the factors affecting them. 2015 spring and summer including the study, a 

questionnaire was applied to 232 students. According to survey results detected 125 (%53,9) students use, 107 (%46,1) 

students don’t use the credit card. Between students’ ownership of the credit card and demographic characteristics were 

measured whether the difference by the chi-square test. Accordingly, between gender, income level and ownership of 

the credit card were determined a significant difference of 5%. The scale of the credit card’s sub-dimensions were made 

factor analysis in order to determine. As a result of analysis, start with 17 variables, 16 variables are grouped under 

three main factors. 

Keywords: Credit card use, student, chi-quare, factor analysis 

 

1. Giriş 

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun üçüncü maddesinin (e) bendine göre kredi kartı; “Nakit 

kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı 

bulunmayan kart numarasını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır (Anonim, 2015a). Başka bir tanıma göre ise kredi 

kartı; “kart sahibine belirli işyerlerinden nakit ödemeksizin mal ve hizmet satın alma ve banka şubeleri ile otomatik 

para çekme cihazlarından kredi çekme imkanı veren ödeme ve kredi aracıdır” şeklinde ifade edilmiştir (Yılmaz, 2000: 

124; akt. Kaya, 2009: 5). 

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartı, ilk olarak ABD’de 1894 yılında sınırlı bir alanda faaliyet göstererek 

ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise kredi kartı, 1968 yılında Koç Grubu'nun "Diners Club" kredi kartını müşterilerinin 

hizmetine sunmasıyla başlamıştır. Özellikle 1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte bankacılık ve 

kredi uygulamalarının gelişmeye başlaması, teknik altyapının gelişmesi ve müşteri beklentilerinin bu gelişmelere 

mailto:eda.pac@gop.edu.tr
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paralel bir şekilde artması sonucunda dünyada kullanımı en yaygın olan kredi kartı sistemleri Türkiye’de de yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Kuntalp ve Pekgüçlü, 1999: 132; Suher ve ark., 2014: 4). 

Tüketiciler önceden nakit ya da elden taksit ile alışveriş yaparken günümüzde alışveriş daha çok kredi kartı ile yapılır 

hale gelmiştir. Nakit sıkışıklığı, her yerde taksit yaptıramama, taksitli satışların geri öden(e)memesi gibi olumsuzluklar 

hem tüketici ve hem de işletmeler için sorun oluşturmaktaydı. Kredi kartı bu olumsuzlukların giderilmesinde hem 

tüketiciler ve hem de işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaktadır. Kredi kartı; tüketicilere nakit para taşımama, 

taksitli alışveriş yapabilme, harcamalarını bir ay erteleme, internet alışverişlerinde kullanma gibi avantajlar sağlarken, 

işletmelere de nakit ihtiyacının giderilmesi, müşteri sadakati sağlama, iş hacmini arttırması gibi avantajlar sağlamıştır 

(Çiçek ve Demirdelen, 2008: 540). Kredi kartının birçok avantajı olmasına rağmen, güvenlik konusundaki endişeler, 

bilinçsiz çok harcamaya sebep olabilmesi, kart aidat ücretleri gibi dezavantajları da birçok kişiyi kredi kartı 

kullanmamaya yöneltmiştir. 

Kredi kartının tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olması ve kullanıcı kitlesinin genişliği internet 

üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi (Türkiye’de tek yöntem) olmasını sağlamıştır 

(Erbaşlar ve Dokur, 2012: 60). Bu bağlamda, internet üzerinden yapılan alışverişlerin yaklaşık %90’ının kredi kartı ile 

gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Sugözü ve Demir, 2011: 132). 

Türkiye Bankalararası Kart Merkezi'nin yıllık raporlarına göre, son yıllarda Türkiye'de çıkarılan veya kullanılan kredi 

kartı sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir (Tablo 1). Örneğin, 2010 yılında yaklaşık 47 milyon kredi kartı çıkartılmış 

iken bu sayı %23,98'lik bir artış ile 2015 yılında 58 milyon civarında olmuştur ve her geçen gün de artmaya devam 

etmektedir. 

 

Tablo 1. Türkiye'de yıllar itibariyle çıkarılan kredi kartı sayısı ve kullanım durumu 

YILLAR 
Toplam Kredi Kartı 

Sayısı (adet) 

Kredi Kartı İle Yapılan Alışveriş 

Miktarı (adet) 

Kredi Kartı ile Yapılan Alışveriş 

Tutarı (Milyon TL) 

2010 46.956.124 1.957.816.347 212.522,12 

2011 51.360.809 2.153.048.293 258.371,86 

2012 54.342.148 2.392.907.425 323.836,84 

2013 56.835.221 2.593.111.101 379.124,11 

2014 57.005.902 2.686.955.419 420.974,98 

2015 58.215.318 2.891.409.734 477.426,37 

Kaynak: Anonim, 2015b; Anonim, 2015c. 

Kredi kartı sayısının artması (sağladığı birçok avantajlar nedeniyle) beraberinde kredi kartı ile yapılan alışveriş miktarı 

ve alışveriş tutarının da artmasını sağlamıştır. Nitekim, 2010-2015 yılları arasında kredi kartı ile yapılan alışveriş miktar 

ve tutarında da önemli düzeyde artışlar söz konusudur (Tablo 1). Bu veriler, alışverişlerde nakit ile birlikte kredi 

kartının yaygın olarak kullanıldığını göstermekte olup bunda alışveriş yapılan işyerlerinde kredi kartı pos cihazlarının 

yaygınlaşması, taksitli ödeme imkanları sunması, alışverişlerin bir kısmının kredi kartı kullanılarak internet üzerinde 

yapılması gibi faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. 

Günümüzde tüketicilerin kredi kartı kullanımı ve buna etki eden faktörlerin tespitine yönelik birçok çalışma 

bulunmaktadır. Birer tüketici olarak düşünülen üniversite öğrencilerinin de kredi kartı kullanımları üzerine yapılmış 

sınırlı sayıda da olsa çalışmalar vardır. Literatürde öğrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik yapılan çalışmalar 

aşağıda incelenmiştir. 

Çiçek ve Demirdelen (2008) tarafından Niğde Üniversitesi öğrencilerinin kredi kartı kullanımlarını değerlendirmeye 

yönelik yapılan çalışmada; katılımcıların yaklaşık ¾'ü bayanlardan oluşmakta, en yüksek yaş grubunu 22-25 yaş aralığı, 

en yüksek aylık gelir grubunu da 301- 400 TL'lik gelire sahip öğrenciler oluşturmaktadır. Anket yapılan öğrencilerin 

yarısı İ.İ.B.F ve diğer yarısı da Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Sınıf dağılımları eşit oranda yapılmıştır. 

Katılımcıların %71,5’i kredi kartı kullanmaktadır. Kredi kartı kullananların %69,9’u sadece bir kredi kartı 

kullanmaktadır. İki kredi kartı kullananlar %26,6 ve üç kredi kartı kullananlar ise %3,5’lik grubu oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin %44,8 gibi en yüksek grubu kredi kartı ile aylık 100 TL'lik harcama yapmaktadır. Araştırmada, bankanın 

hizmet kalitesi ve hesap kesim tarihi öğrenciler için önemli bir yere sahip olduğu, buna karşın yakınların tavsiyesi ve 

şubenin yakınlığı ise çok önem arz etmediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte kredi kartı daha çok giyim ve gıda 

harcamaları için kullanılmakta, konaklama, sağlık ve akaryakıt harcamaları için çok tercih edilmemektedir. 

Girginer ve ark. (2008) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yaz 

okulunda işletme ve finans derslerine katılan basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle belirlenen 210 öğrenciye anket 
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uygulanmıştır. Anket yapılan öğrencilerin %41,4'ü bayan ve %58,6'sı erkektir olup %79,05'u kredi kartına sahiptir. 

Kredi kartı kullanan öğrencilerden %61,4'ü tek kredi kartına sahipken, %33,7'si iki ve %6,6'sı da üç ve daha fazla kredi 

kartına sahip olduğunu belirtmiştir. Kredi kartı sahibi olan öğrencilerin sahip oldukları kredi kartı %54,8’lik oranla daha 

çok kişinin kendisine ait olan bireysel kartta yoğunlaşmaktadır. 

Keskin ve Koparan (2010) tarafından Amasya, Pamukkale, Bitlis, İstanbul Aydın, Ondokuz Mayıs ve Karadeniz Teknik 

Üniversitelerine bağlı MYO’larının farklı programlarında eğitim gören 1395 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu 

öğrencilerin %49’u bay, %51’i de bayan öğrencilerden oluşmakta olup bu öğrencilerin %26’sı kredi kartına sahiptir.  

Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20’dir. Öğrencilerin en yüksek aylık harcama tutarının %9 oranı ile 601 TL 

ve üzerinde, en düşük harcama tutarının ise %28 oranı ile 0‐200 TL aralığında olduğu belirlenmiştir. 

Yayar ve ark. (2011)'nın yapmış olduğu çalışmada; Gaziosmanpaşa ve İnönü Üniversitelerinden tesadüfî olarak seçilen 

788 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. Ankete katılan 788 öğrencinin %48’i erkek ve %52’si de bayan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %67,9’u normal öğretim iken, %32,1’i ise ikinci öğretimdir. Öğrencilerinin 

%50,1’inin geliri 300 TL’den az iken, %42’sinin 301 – 600 TL, %7,9’luk kısmının ise 601 TL ve üzeridir. Öğrencilerin 

%51’i kredi kartına sahiptir. Ankete katılan öğrencilerin %61,7’si 21–23 yaş arasındadır. Öğrencilere yaklaşık %50’si 

aylık 300 TL’den daha az harcama yaparken, %6,9’u ise 601 TL’den daha fazla harcama yaptıkları belirlenmiştir. 

Aydın (2013) tarafından Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu’nda 2. sınıfta okuyan ve kredi kartı 

kullanan 110 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğrencilerin %52,7’si bayan ve %47,3’ü erkektir. Anket yapılan 

öğrencilerin %84,55'inin bir, %14,55'inin iki ve %0,90'ının da üç adet kredi kartı vardır. Öğrencilerin çoğunun sahip 

olduğu kredi kartının ek kart olmadığı, kendi adlarına ait olduğu saptanmıştır. Uygulanan Mann-Whitney U farklılık 

testi sonucunda; kredi kartı kullanım alanları bakımından gıda ürünleri ve ulaşım harcamaları dışındaki yaptıkları 

harcamalar, öğrencilerin cinsiyetlerine göre, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrencilerin kredi 

kartını alışveriş yapmada tercih etme en önemli nedenleri, sırasıyla; kredi kartının puan biriktirmesi, öğrencinin nakit 

parasının olmaması, taksit erteleme imkanının olması ve kredi kartı borcunu ailesinin ödemesi olduğu tespit edilmiştir. 

Buna karşın, arkadaş baskısı, ailenin teşvik etmesi ve kredi kartından nakit para çekilebilmesi gibi nedenlerin ise etki 

derecesinin düşük olduğu saptanmıştır. 

Gözener ve Sayılı (2013) tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ndeki 267 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; görüşülen kişilerden %53,56’sının erkek ve %46,44’ünün de bayanlardan 

oluştuğu ve bu kişilerin %47,57’sinin kredi kartı kullandığı görülmektedir. Kredi kartı kullanan öğrencilerin 

%78,74’ünün bireysel kredi kartı sahibi ve %37,00’sinin 1’den fazla kredi kartına sahip olduğu belirlenmiştir. Kredi 

kartı kullanan öğrencilerin %84,25’i normal öğretim ve %15,75’i de ikinci öğretimde okumaktadır. Anket yapılan 

öğrencilerin %21,26’sının kullandıkları kredi kartlarının ek kart şeklinde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

%62,99’unun 1, %29,92’sinin 2, %3,94’ünün 3 ve %3,15’inin ise 4 adet kredi kartına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Çalışmada kredi kartı kullanım nedenleri, sırasıyla; taksitle alışveriş yapabilme, nakit çekebilme, kampanya ve 

promosyonlardan yararlanma, e-ticaret yapabilme, banknot taşıma riskini ortadan kaldırması, borç ödemeye imkân 

tanıması, saygınlık kazandırması ve yurt dışında da kullanılabilmesi olarak belirtilmiştir. Araştırma bulgularına göre; 

kredi kartı kullanımın en önemli nedeni taksitli alışveriş olduğu, şehir merkezinde ikamet eden öğrencilerin daha fazla 

kredi kartı harcaması yaptığı, ailenin geliri ile öğrencinin kredi kartı kullanımı arasında pozitif bir ilişki olduğu (yani 

yüksek aile gelirine sahip öğrencilerin kredi kartı kullanımlarının da yüksek olduğu) saptanmıştır. 

Bu araştırmanın ana amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kredi kartı 

kullanım durumlarını tespit etmektir. Buna ek olarak alt amaçları da şu şekilde belirtmek mümkündür: 

 Öğrencilerin kredi kartı kullanıp kullanma ve kullanmama nedenlerini belirlemek, 

 Öğrencilerin kredi kartı ile hangi harcamalar yaptıklarını ve miktarlarını belirlemek, 

 Öğrencilerin kredi kartı borçlarını ödeme şekillerini tespit etmek, 

 Öğrenciler için kredi kartının ne ifade ettiğini tespit etmektir. 

2. Araştırmanın Metodolojisi 

2.1. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini; Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2014-2015 Eğitim-

Öğretim yılında öğrenim gören 3.621 öğrenci (normal ve ikinci öğretim toplamı) oluşturmaktadır (Anonim, 2015d). Bu 

öğrencilerin %51,48'i normal öğretim ve %48,52'si de ikinci öğretim öğrencisidir. Diğer yandan, öğrencilerin %55,04'ü 

bayan ve %44,96'sı da erkektir. Fakültede; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi bölümleri bulunmakta olup bu bölümlerde normal ve ikinci öğretim öğrencileri 

bulunmaktadır. 

Anket yapılacak örnek hacmin belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmıştır (Baş, 2008): 
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Formülde; n = Örnekleme alınacak birey sayısı (anket sayısı), N = Hedef kitledeki birey sayısı (3.621 öğrenci),  p = 

İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0,50), q = İncelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0,50), t = Standart normal 

dağılım değeri (1,65), d = Örnekleme hatası (0,05)’dır. 

Formül yardımıyla örnekleme alınacak (anket yapılacak) birey sayısı 253 olarak hesaplanmıştır. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Uygulanan anket üç kısımdan oluşmaktadır: 

 Birinci kısımda, öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 adet kapalı uçlu soru, 

 İkinci kısımda, öğrencilerin kredi kartı kullanımlarının değerlendirilmesine yönelik 12 soru, 

 Üçüncü kısımda ise öğrencilerin kredi kartı hakkındaki ifadelere ne ölçüde katıldıklarını belirlemeye 

yönelik 5’li Likert ölçeği (5: Kesinlikle Katılıyorum, 1: Kesinlikle Katılmıyorum) kullanılarak 17 adet soru 

sorulmuştur. 

Anketler, araştırıcılar tarafından Mayıs-Temmuz 2015 tarihleri arasında öğrenciler ile birebir görüşme yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Anket çalışmasında yer alan kredi kartı kullanımına yönelik 16 Likert ifade Girginer ve ark. (2008) tarafından yapılan 

çalışmadan alınmıştır. 

2.3. Veri Analizi 

Yapılan anketlerin daha sonra incelenmesi sonucunda 232 anketin değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. 

Anketlerin değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 21.00 hazır paket programı kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler frekans ve yüzde hesapları ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bazı demografik özellikleri ile 

kredi kartı kullanımları arasında ilişkinin olup olmadığı konusunda ki-kare analizi ve faktör analizi yapılmıştır. 

3. Araştırma Bulguları 

Anket yapılan kişiler (öğrenciler); cinsiyet, yaş, gelir, bölüm, sınıf, öğrenim türü v.b. özellikler incelenerek 

katılımcıların genel profilleri frekans analiziyle ortaya konulmaya çalışılmıştır (Tablo 2). Araştırmada elde edilen 

veriler incelendiğinde; ankete katılan öğrencilerin %52,16’sının kadın ve %47,84’ünü erkek; yaş gruplarına göre 

bakıldığında, öğrencilerin çoğunluğunu 21-23 yaş aralığında; çoğunluğunun (%64,22) aylık gelirlerinin 600 TL ve 

aşağısında; en fazla (%72,42) aylık harcamanın 600 TL ve aşağı olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Anket yapılan öğrencilerin demografik özellikleri 

 Frekans Oran (%) 

Cinsiyet 

Kadın 121 52,16 

Erkek 111 47,84 

TOPLAM 232 100,00 

Yaş (yıl) 

20 yaş ve altı 42 18,10 

21 37 15,95 

22 49 21,12 

23 50 21,55 

24 30 12,93 

25 yaş ve üstü 24 10,34 

TOPLAM 232 100,00 

Aylık Gelir 

200 TL ve aşağı 17 7,33 

201 - 400 TL 72 31,03 

401 - 600 TL 60 25,86 

601 - 800 TL 32 13,79 

801 - 100 TL 22 9,48 

1001 TL  ve üstü 29 12,50 

TOPLAM 232 100,00 

Bölüm İşletme 56 24,14 
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 30 12,93 

İktisat 47 20,26 

Maliye 39 16,81 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 12 5,17 

Kamu Yönetimi 48 20,69 

TOPLAM 232 100,00 

Sınıf 

1 36 15,52 

2 47 20,26 

3 62 26,72 

4 57 24,57 

Tekrar 30 12,93 

TOPLAM 232 100,00 

Öğrenim 

Türü 

Normal Öğretim 117 50,43 

İkinci Öğretim 115 49,57 

TOPLAM 232 100,00 

Aylık 

Harcama 

200 TL ve daha az 29 12,50 

201 - 400 TL 83 35,78 

401 - 600 TL 56 24,14 

601 - 800 TL 31 13,36 

801 - 1000 TL 19 8,19 

1001 TL ve üstü 14 6,03 

TOPLAM 232 100,00 

 

Anket yapılan öğrencilerin kredi kartı kullanım durumlarına ilişkin veriler Tablo 3'te verilmiştir. Öğrencilerin 

%53,88'inin kredi kartı kullandığı saptanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda Çiçek ve Demirdelen (2008)’in Niğde 

Üniversitesi'nde yapmış olduğu çalışmada, öğrencilerin %71,5'inin, Girginer ve ark. (2008) tarafından Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin %79'unun, Çelik ve ark. (2010) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek 

Yüksekokulu’nda yaptıkları çalışmada anket yapılan öğrencilerin tamamının, Keskin ve Koparan (2010) tarafından 

Amasya, Pamukkale, Bitlis, İstanbul Aydın, Ondokuz Mayıs ve Karadeniz Teknik Üniversitelerine bağlı MYO’larının 

farklı programlarındaki öğrencilerin %26,52'sinin, Yayar ve ark. (2011)'nın yapmış olduğu çalışmada öğrencilerden 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndekilerin %52,8 ve İnönü Üniversitesi'ndekilerin de %49,2'sinin ve Gözener ve Sayılı 

(2013) tarafından yapılan çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin %47,67'sinin ve kredi kartı kullandığı 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin kredi kartı kullanımlarındaki en önemli nedeni %64,0 ile "harcamaları taksitlendirme" olduğu 

saptanmıştır. Bununla birlikte, internetten yapılan alışverişlerde kullanma, yapılan harcamaları bir ay erteleme, nakit 

taşımama kolaylığı, harcama karşılığında puan toplama ve diğer nedenler takip etmektedir. 

 

Tablo 3. Anket yapılan öğrencilerin kredi kartı kullanım durumları 

 Frekans Oran (%) 

Kredi Kartı Kullanımı 

Evet 125 53,88 

Hayır 107 46,12 

TOPLAM 232 100,00 

Kredi Kartı Kullanma 

Nedenleri* 

Nakit taşımamak rahatlığı 16 12,80 

Harcamalara karşılık bankanın verdiği puanlar 6 4,80 

Harcamaları taksitlendirmesi 80 64,00 

Harcamaları bir ay erteleme 33 26,40 

İnternet alışverişinde kullanma 40 32,00 
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Diğer 13 10,40 

Kredi Kartı 

Kullanmama 
Nedenleri* 

Güvenli olmaması 24 22,43 

Bilinçsiz çok harcamaya sebep olması 75 70,09 

Kart aidat ücretleri 12 11,21 

Diğer 15 14,02 

Kredi Kartı Sayısı 

(adet) 

1 91 72,80 

2 28 22,40 

3 5 4,00 

4 1 0,80 

TOPLAM 125 100,0 

Kredi Kartı Talebinde 

Bulunma Şekli* 

Bankaya başvurarak bireysel kredi kartı talebinde bulunma 79 63,20 

Bankadan istemeden kredi kartı gönderilmesi 17 13,60 

Banka dışındaki bir yerde form doldurularak kredi kartı 

talebinde bulunulması 
19 15,20 

Aile bireylerinden birinin ek kartı 14 11,20 

Diğer 5 0,40 

Kredi Kartı Almada 

Yerleşkede Şube-

ATM Olmasının Etkisi 

Evet 92 39,70 

Hayır 78 33,60 

Fikrim yok 62 26,70 

TOPLAM 232 100,00 

Kredi Kartı Sahipliği 

Kendi adınıza 115 92,00 

Ek kart 10 8,00 

TOPLAM 125 100,00 

Kredi Kartı İle 
Yapılan Harcama 

Türleri* 

Giyim 90 72,00 

Özel 41 32,80 

Yeme-İçme 50 40,00 

Market 36 28,80 

Fatura Ödeme 29 23,20 

Eğlence (sinema, oyun gb.) 12 9,60 

Sağlık 5 4,00 

Ulaşım / Seyahat 21 16,80 

Eğitim (kurs, fotokopi, kitap, vb.) 10 8,00 

Diğer 5 4,00 

Toplam Harcama 

İçerisinde Kredi Kartı 
İle Gerçekleştirilen 

Harcama (%) 

10 ve aşağı 9 7,20 

11-20 27 21,60 

21-30 22 17,60 

31-40 20 16,00 

41-50 18 14,40 

51-60 7 5,60 

61-70 7 5,60 

71-80 4 3,20 

81-90 8 6,40 

91-100 3 2,40 

TOPLAM 125 100,00 

Kredi Kartı Borcunu Tamamını öder 45 36,00 
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Ödeme Durumu Asgarisini öder 42 33,60 

Asgari ödemenin biraz üstünde ödeme yapar 27 21,60 

Hiç ödeme yapmadı zamanlar oluyor 4 3,20 

Diğer 7 5,60 

TOPLAM 125 100,00 

Kredi Kartı Ödeme 
Şekli* 

Şubeden 25 20,00 

ATM’den 99 79,20 

Postaneden 2 1,60 

İnternet bankacılığından 9 7,20 

Otomatik ödeme 2 1,60 

Diğer 3 2,40 

* Birden fazla cevap verildiğinden dolayı, toplam %100,0'ü aşmaktadır. 

 

Daha önceki araştırmalardan Çiçek ve Demirdelen (2008) göre katılımcıların %13,3’lük kısmını kredi kartını nakit 

çekmek amacıyla kullandığını, öğrencilerin kredi kartı kullanmalarında en önemli faktörlerin taksitli alışveriş imkanı ve 

bugün alıp sonra ödeme kolaylığı, en az etkili olan faktörlerin ise nakit para taşımama kolaylığı olduğunu tespit etmiştir. 

Aydın (2013) tarafından yapılan çalışmada kredi kartının puan biriktirmesi, öğrencinin nakit parasının olmaması, taksit 

erteleme imkanının olması ve kredi kartı borcunu ailesinin ödemesi gibi nedenlerin öğrencilerin kredi kartı tercih 

etmelerinde önemli etkisi olduğu, düşük etkiye sahip faktörlerin ise; ailenin teşvik etmesi, kredi kartından nakit para 

çekilebilmesi ve arkadaş baskısı olduğu tespit edilmiştir. Gözener ve Sayılı (2013) tarafından yapılan araştırmada, 

öğrencilerin kredi kartı kullanım nedenleri; %74,02 ile taksitle alışveriş yapabilme, %16,54 ile nakit çekebilme, %11,81 

ile kampanya ve promosyonlardan yararlanma, %11,81 ile e-ticaret yapabilme, %11,02 ile banknot taşıma riskini 

ortadan kaldırması, %7,09 ile borç ödemeye imkân tanıması, %1,57 ile saygınlık kazandırması ve %1,57 ile de yurt 

dışında da kullanılabilmesi olarak belirtilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada öğrencilerin bir kısmının kredi kartı kullanmadığı ve bunun nedenlerinin başında da "bilinçsiz 

şekilde çok harcamaya sebep vermesi" olduğu saptanmıştır. Bununla beraber, kredi kartı kullanmama nedenleri 

arasında; güvenli olmaması, kredi kartı aidat ücreti olması ve diğer faktörler gelmektedir. Gözener ve Sayılı (2013) 

tarafından yapılan çalışmada ise, anket yapılan bir kısım öğrencilerin kredi kartı kullanmama nedenleri; %36,43 ile 

kredi kartı edinmeyi/kullanmayı hiç düşünmemiş olması, %35,71 ile kredi kartının gereksiz olduğunu düşünmesi, 

%31,43 ile kredi kartının çok fazla harcama yapmayı teşvik ettiğini düşünmesi, %23,57 ile kredi kartı borcunu 

ödeyememe nedeniyle mağdur olan insanların durumlarından etkilenmesi, %8,57 ile kredi kartını örf, adet, inanç ve 

yaşam tarzına uygun bir araç olarak görmemesi, %5,00 ile bankanın istediği şartları yerine getirememesi ve %2,86 ile 

de kredi kartı kullanmayı hiç bilmemesi olarak tespit edilmiştir. 

Kredi kartı olan öğrencilerin %72,80’inin tek, %22,40’ının iki, %4,0’ünün üç ve %0,8’inin ise dört kredi kartına  sahip 

olduğu belirlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Mae (2002) tarafından üniversite 

öğrencilerinin kredi kartı sahipliklerinin incelendiği araştırmada; 18-25 yaş arasındaki öğrencilerin %78’inin en az 1 

kredi kartına, %32’sinin ise 4 ya da daha fazla kredi kartına sahip olduğu belirtilmiştir. Hayhoe (2002) yüksekokul 

öğrencileri ile yaptığı araştırmada öğrencilerin %70-80 arasında en az 1, ortalama olarak ise 3 kredi kartına sahip 

olduklarını belirlemiştir. Joo et al. (2003) tarafından Southwestern Public University öğrencileri üzerine yapılan 

araştırmada, %70’inin en az 1 kredi kartına, %10’unun ise 5 ya da daha fazla kredi kartına sahip oldukları 

belirlenmiştir. Norvilitis et al. (2006) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin %41’inin 1, %20’sinin 2, %7’sinin 3 

ve %5’inin 4 ve daha fazla kredi kartına sahip oldukları saptanmıştır. Girginer ve ark. (2008)'nın çalışmasında, 

öğrencilerin %61,45'inin tek, %33,73'ünün iki ve %4,82'sinin üç ve daha fazla kredi kartına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Çelik ve ark. (2010) tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin %74,90’ının bir, %17,15’inin iki, %4,60’sının üç, 

%1,67’sinin dört ve %1,67’sinin de beş kredi kartı kullandığı tespit edilmiştir. Keskin ve Koparan (2010)'ın Eğitim 

Araştırmaları Enstitüsü (TERI) ve Yüksek Eğitim Politikası Enstitüsü (IHEP)’nde yapmış oldukları çalışmada, 

yüksekokul öğrencileri arasındaki kredi kartı kullanımı hakkındaki araştırmalarında, neredeyse öğrencilerin 2/3’ünün en 

az bir kredi kartı olduğu belirlenmiştir. Gözener ve Sayılı (2013)'nın çalışmasında %62,99'unun bir, %29,92'sinin iki, 

%3,94'ünün üç ve %3,15'inin ise dört adet kredi kartına sahip olduğu belirlenmiştir. Veriler incelendiğinde, öğrencilerin 

çoğunlukla tek kredi kartı kullandıkları saptanmış olup bunun da beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. 

Araştırmada görüşülen öğrencilerin çoğunluğunun (%63,20) bankaya başvurarak bireysel kredi kartı aldığı, bununla 

birlikte banka dışında başka bir yerde başvuru formu doldurup kredi kartına sahip olduğu, bankadan istemeden 

kendisine kredi kartı gönderildiği, aile bireylerinin birinin ek kartını kredi kartı olarak kullandığı da tespit edilmiştir. 
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Öğrencilerin %39,70'i kredi kartı alınan veya alınacak bankanın şubesinin veya ATM’sinin yerleşke içerisinde 

olmasının kredi kartı alma tercihlerini etkilediğini, geriye kalanlar ise etkilenmediğini yada bu konuda herhangi bir 

fikirlerinin olmadığı ifade etmişlerdir. 

Kredi kartına sahip öğrencilerin %92,00’sinin kredi kartı kendi adına iken %8,00’inin ek karta sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Girginer ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerin %54,8'inin kendisine ait olan bireysel 

kredi kartına sahip olduğu saptanmıştır. Gözener ve Sayılı (2013)'ın çalışmasında ise, kredi kartı kullanan öğrencilerin 

%21,26'sının ek karta sahip olduğu belirtilmiştir. 

Anket yapılan öğrencilerin kredi kartlarını en fazla giyim (%72,00) ve gıda harcamaları (%40,00) için kullandığı, 

özellikle giysi alımlarında kredi kartı ile ödeme yapıldığında daha çok taksitlendirmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Çiçek ve Demirdelen (2008)’in çalışmalarında, öğrencilerin kredi kartını daha çok giyim ve gıda harcamaları için 

kullandıkları, buna karşın konaklama, sağlık ve akaryakıt harcamaları için ise çok tercih etmedikleri belirtilmiştir. 

Girginer ve ark. (2008)'nın yaptığı çalışmada, öğrencilerin kredi kartı ile yaptıkları harcamalara bakıldığında  %44,8 ile 

ilk sırayı giyim harcamaları alırken, ikinci sırayı özel harcamalar (%27,6), üçüncü sırayı yemek harcamaları (%24,8), 

dördüncü sırayı market ve fatura ödemeleri (%21,9) almakta olup eğlence ve sağlık harcamaları ise son sıralarda yer 

almaktadır. 

Öğrencilerin yapmış olduğu harcamaların yarısından fazlasının kredi kartı ile ödendiği belirlenmiştir. Öğrencilerin kredi 

kartı borçlarını; daha çok (%79,20) ATM nakit olmak üzere şubeden nakit (%20,00), internet bankacılığı (%7,20), 

postaneden nakit (%1,60), otomatik ödeme talimatı vermek (%1,60) ve diğer şekillerde (aile bireylerinin ödemesi gb.) 

ödedikleri tespit edilmiştir. Kredi kartı ile harcama yapan öğrencilerin %36,00’sının kredi kartı ödemelerinin tamamını, 

%33,60’ının asgarisini, %21,60’ının asgari ödemenin üzerinde ödeme yaptıklarını ve %3,20’sinin ise hiç ödeme 

yapmadıkları zamanlar olduğu tespit edilmiştir. Çelik ve ark. (2010)’un yaptıkları çalışmada katılımcılar kredi kartı 

ödemelerini %50,21’i ATM'den, %36,40’ı şubeden, %7,53’ü internet bankacılığını ve %5,86’sı postaneden 

gerçekleştirmektedirler. 

Katılımcılara kredi kartı kullanımlarını etkileyen faktörleri sıralamaları istenilmiştir ve elde edilen sonuçlar Tablo 4'te 

verilmiştir. Kredi kartı kullanımı etkileyen faktörlerin önemlilik derecesine bakıldığında; 

 "nakit para taşımamak için kredi kartı kullanırım" ifadesini kişilerin %25,60'ı en önemsiz görürken, %17,60'ı 

ise en önemli görmektedir. 

 "harcamalarımı taksitlendirmek için kredi kartı kullanırım" ifadesini kişilerin %44,00'ü  en önemli, 

 "yapılan harcamalara karşılık bankanın vermiş olduğu puanlardan faydalanmak için kredi kartı kullanırım" 

ifadesine öğrencilerin %35,20'si en önemsiz, 

 "alışveriş sırasında yanımda yeteri kadar para bulunmadığı için kredi kartı kullanırım" ifadesine kişilerin 

%51,2'si ne önemli ne önemsiz, 

 "harcamalarımı bir ay ertelemek için kredi kartı kullanırım" ifadesine kişilerin %28,00'i ne önemli ne önemsiz, 

 "internetten alışveriş yapmak için kullanırım" ifadesine kişilerin %24,00'ü ne önemli ne önemsiz olduğunu 

belirtmiştir., 

 

Tablo 4. Kredi Kartı Kullanımı Etkileyen Faktörlerin Önemlilik Derecesi 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
ÖNEM DERECESİ (1=En önemli,....6=En önemsiz) 

Toplam 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 

Nakit para taşımamak için 
kredi kartı kullanırım 

22 17,60 11 8,80 18 14,40 18 14,40 24 19,20 32 25,60 125 

Harcamalarımı taksitlendirmek 

için kredi kartı kullanırım 
55 44,00 28 22,40 14 11,20 14 11,20 9 7,20 5 4,00 125 

Yapılan harcamalara karşılık 
bankanın vermiş olduğu 

puanlardan faydalanmak için 

kredi kartı kullanırım 

2 1,60 7 5,60 22 17,60 22 17,60 28 22,40 44 35,20 125 

Alışveriş sırasında yanımda 

yeteri kadar para bulunmadığı 

için kredi kartı kullanırım 

11 8,80 29 23,20 32 25,60 32 25,60 14 11,20 7 5,60 125 

Harcamalarımı bir ay ertelemek 
için kredi kartı kullanırım 

9 7,20 20 16,00 34 27,2 35 28,00 19 15,20 8 6,40 125 

İnternetten alışveriş yapmak 

için kullanırım 
14 11,20 18 14,40 30 24,00 29 23,20 18 14,40 16 12,80 125 
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Öğrencilerin kredi kartına sahipliği ile demografik özellikleri arasında fark olup olmadığı ki-kare analizine tabii 

tutularak ölçülmüştür (Tablo 5). Yapılan ki-kare analizi sonucunda; kredi kartı sahipliği ile cinsiyet (χ
2
= 8,710, df= 1, 

p= 0,003) ve gelir (χ
2
= 20,274, df= 5, p= 0,001) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna karşın kredi kartı 

sahipliği ile yaş, öğrencinin okuduğu bölüm, sınıfı ve öğrenim türü arasında ise istatistiki açıdan herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır. 

Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Keskin ve Koparan (2010) tarafından 

yapılan çalışma sonuçlarına bakıldığında öğrencinin cinsiyeti, yaşı, sınıf düzeyi, ailesinin ikamet ettiği şehir ile 

üniversitenin bulunduğu şehir arasındaki uzaklık, kendisi dışındaki kardeş sayısı, hane halkının aylık geliri, öğrencinin 

aylık harcama tutarı ve nerede kaldığı değişkenleri kredi kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin yaşları ilerledikçe, sınıf düzeyleri, aylık harcama tutarları ve 

ailelerinin aylık gelirleri arttıkça kredi kartına sahip olma olasılıklarının arttığı, buna karşın kardeş sayıları arttıkça kredi 

kartına sahip olma olasılığının ise azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre kredi 

kartlarına sahip olma olasılığı daha yüksek çıkmıştır. Yayar ve ark. (2011)'nın yapmış olduğu çalışmada 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin kredi kartı sahipliğinde; yaş, annenin çalışma durumu ve ailenin aylık geliri 

anlamlı iken; İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ise yaş, kredi/burs durumu, sınıf, annenin çalışma durumu ve öğrencinin 

aylık geliri istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Annenin çalışma durumu öğrencilerin kredi kartı sahipliğini 

olumlu yönde etkilediği, yaşının, gelir düzeyinin ve aylık harcamaların artması kredi kartı sahip olma olasılığını da 

arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca ikinci öğretim öğrencilerinin birinci öğretim öğrencilerine göre daha çok kredi 

kartı sahibi olduğu belirlenmektedir. Gözener ve Sayılı (2013) tarafından yapılan çalışmadaki ki-kare analizi 

sonucunda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki öğrencilerin ellerine geçen aylık para miktarı ile 

kredi kartı kullanımı arasında %1 önem düzeyinde istatistikî açıdan bir ilişki vardır. Bunu karşın, Girginer ve ark. 

(2008)’nın çalışmalarında, cinsiyet ile kredi kartı kullanımı arasında istatistiki açıdan herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 

 

Tablo 5. Öğrencilerin kredi kartı sahipliği ile demografik özellikleri üzerine ki-kare analizi 

 

Kredi Kartı 
TOPLAM Ki-kare 

Analizi 
Var Yok 

F % F % F % 

Cinsiyet 

Erkek 71 56,80 40 37,38 111 47,8 χ2= 8,710 

df= 1 

p= 0,003 

Bayan 54 43,20 67 62,62 121 52,2 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

Yaş (yıl) 

20 ve altı 19 15,20 23 21,50 42 18,10 

χ2=15,901 

df= 10 

p= 0,102 

21 16 12,80 21 19,63 37 15,95 

22 23 18,40 26 24,30 49 21,12 

23 28 22,40 22 20,56 50 21,55 

24 ve üzeri 39 31,20 15 14.02 54 23,28 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

Gelir (TL) 

400 TL ve aşağı 37 29,60 52 48,60 89 38,36 
χ2= 20,274 

df= 5 

p= 0,001 

401 - 800 50 40,00 42 39,25 92 39,66 

801 ve  üzeri 38 30,40 13 12,15 51 21,98 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

Bölüm 

İşletme 34 27,20 22 20,56 56 24,14 

χ2= 8,170 

df= 5 

p= 0,147 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 11 8,80 19 17,76 30 12,93 

İktisat 31 24,80 16 14,95 47 20,26 

Maliye 19 15,20 20 18,69 39 16,81 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 6 4,80 6 5,60 12 5,17 

Kamu Yönetimi 24 19,20 24 22,43 48 20,69 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

Sınıf 
1 19 15,20 17 15,89 36 15,52 χ2=7,732 

df= 4 2 24 19,20 23 21,50 47 20,26 
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3 29 23,20 33 30,84 62 26,72 p= 0,102 

4 30 24,00 27 25,23 57 24,57 

4+ 23 18,40 7 6,54 30 12,93 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

Öğrenim 

Türü 

Normal öğretim 59 47,20 58 54,21 117 50,43 χ2= 1,132 

df= 1 

p= 0,287 

İkinci öğretim 66 52,80 49 45,79 115 49,57 

TOPLAM 125 100 107 100 232 100,00 

 

4. Faktör Analizi 

Kredi kartı ölçeğinin alt boyutlarını tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Tablo 6’daki sonuçlara göre; KMO 

değeri 0,837 ve Barlett testi skoru 0,000 gibi değerler bulunmuştur. Buna göre araştırmadaki örneklem yeterliliği faktör 

analizinin kullanılabilmesi için uygundur. Kredi kartı kullanımı ile ilgili 17 ifadenin faktör analizine tabi tutulması 

sonucu, 4 ana faktör oluşmaktadır. Fakat son faktörün güvenilirlik oranı düşük çıktığından dolayı 8. ifade “Kredi kartı 

kullandığım içi borcum her geçen gün artıyor” ifadesi çıkarıldıktan sonra tekrar analiz edilmesi sonucunda 3 ana faktör 

ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 6. Kredi Kartı İfadelerine Yönelik KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği Ölçümü 0,837 

Bartlett Sınama Testi 

Yaklaşık Ki-Kare Değeri 942,997 

Serbestlik Derecesi 136 

Anlamlılık Düzeyi 0,000 

 

Öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin özdeğer istatistiğine bağlı faktörler ve varyansları Tablo 7’de verilmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda, 3 ana faktör oluşmuş olup bu 3 faktör toplam varyansın %58,682’sini açıklamaktadır. 

Yapılan bu çalışmada kredi kartı kullanımına ilişkin rotasyon matriksi ve güvenirlilik analiz sonuçları Tablo 8’de 

verilmiştir. Kredi kartı kullanımına ilişkin ifadelerin faktör gruplarına güvenirlilik analizi yapılmıştır. Güvenirlilik 

analizi yapılırken, Alpha modeli kullanılmıştır. 3 faktörün de Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,70’den büyük olduğu 

görülmektedir. Buda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda; 

 Faktör 1 (Memnun Olma); 1, 2, 4, 14, 15 ve 17 olmak üzere 6 ifadeden, 

 Faktör 2 (Daha Fazlasına Sahip Olma İsteği); 9,10, 11 ve 12 olmak üzere 4 ifadeden, 

 Faktör 3 (Kredi Kartı Kullanma Riski) ; 3, 5,6, 7, 13 ve 16 olmak üzere 5 ifadeden, 

oluşmuştur. 

Bu araştırmada, faktör analizine ilişkin düşüncelerin (ifadelerin) alındığı Girginer ve ark. (2008) tarafından yapılan 

çalışmada yer alan 16 ifadeye yönelik yapılan faktör analizinde 5 faktör ortaya çıkmıştır. Bunlar;  birinci faktör; 

“Davranışsal Boyut”, ikinci faktör; “Duygusal Boyut”, üçüncü faktör; “Kaygısal Boyut”, dördüncü faktör; “Kavramsal 

Boyut”, beşinci ve son faktör ise “Güvenilirlik Boyutu” olarak adlandırılmıştır. 

 

Tablo 7 . Özdeğer İstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Varyans 

DÜŞÜNCELER 

Özdeğer İstatistiği Rotasyon 

Toplam 
Varyans 
(%) 

Toplam 
(%) 

Toplam 
Varyans 
(%) 

Toplam 
(%) 

1. Kredi kartım beni mutlu ediyor. 5,489 34,308 34,308 3,553 22,207 22,207 

2. Kredi kartı kullanmayı seviyorum. 2,267 14,167 48,474 3,218 20,114 42,321 

3. Kredi kartını fazla kullanmak beni rahatsız eder. 1,633 10,208 58,682 2,618 16,362 58,682 

4. Kredi kartına sahip olmayı seviyorum. 0,984 6,151 64,833    
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5. Herhangi bir kredi kartını kullanmak akılsızlıktır. 0,911 5,697 70,530    

6. Kredi kartını fazla kullanmak fazla borç demektir. 0,784 4,897 75,427    

7. Kredi kartı kullanmanın maliyeti çok yüksektir. 0,674 4,215 79,641    

9. Daha çok kredi kartım olsun istiyorum. 0,616 3,852 83,493    

10. Öğrenci için kredi kartı sahibi olmak güç olsa da her zaman 

birden fazla kredi kartı için başvurmaya çalışırım. 
0,526 3,287 86,780    

11. Sahip olduğumdan daha fazla kredi kartına sahip olmayı 

istiyorum. 
0,443 2,766 89,546    

12. Kredi kartlarının tüm çeşitlerini denemeyi severim. 0,398 2,486 92,032    

13. Kredi kartı sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. 0,379 2,370 94,402    

14. Kredi kartları güvenlidir. 0,310 1,937 96,339    

15. Kredi kartları risksizdir. 0,288 1,798 98,137    

16. Kredi kartını kullanırken bütçemin üzerinde harcama 

yapacağımdan korkarım. 
0,181 1,132 99,269    

17. Kendi adıma kredi kartımın olması beni mutlu ediyor. 0,117 0,731 100,000    

 

Tablo 8. Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Rotasyon Matriksi 

FAKTÖR ADI 
Cronbach's 

Alpha Değeri 
DÜŞÜNCELER 

FAKTÖR 

1 

FAKTÖR 

2 

FAKTÖR 

3 

Faktör 1: 

Memnun Olma 
0,843 

Kredi kartım beni mutlu ediyor. 0,831 0,294 0,005 

Kredi kartı kullanmayı seviyorum. 0,829 0,292 -0,100 

Kendi adıma kredi kartımın olması beni mutlu ediyor. 0,799 0,153 -0,027 

Kredi kartına sahip olmayı seviyorum. 0,745 0,183 -0,011 

Kredi kartları risksizdir. 0,474 0,267 -0,308 

Kredi kartları güvenlidir. 0,444 0,131 -0,235 

Faktör 2: 

Daha Fazlasına 

Sahip Olma 

İsteği 

0,883 

Sahip olduğumdan daha fazla kredi kartına sahip olmayı 
istiyorum. 

0,323 0,857 -0,037 

Kredi kartlarının tüm çeşitlerini denemeyi severim. 0,158 0,825 0,022 

Öğrenci için kredi kartı sahibi olmak güç olsa da her 

zaman birden fazla kredi kartı için başvurmaya çalışırım. 
0,223 0,813 -0,037 

Daha çok kredi kartım olsun istiyorum. 0,213 0,787 -0,183 

Faktör 3 

Kredi Kartı 
Kullanma Riski 

0,731 

Kredi kartı kullanmanın maliyeti çok yüksektir. -0,143 -0,113 0,771 

Kredi kartını fazla kullanmak beni rahatsız eder. -0,162 0,000 0,688 

Kredi kartını kullanırken bütçemin üzerinde harcama 

yapacağımdan korkarım. 
0,152 0,060 0,611 

Kredi kartını fazla kullanmak fazla borç demektir. -0,126 -0,399 0,600 

Kredi kartı sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. -0,087 -0,073 0,587 

Herhangi bir kredi kartını kullanmak akılsızlıktır. -0,493 0,160 0,524 

 

5. Sonuç 

Günümüzde dezavantajlarıyla birlikte kullanıcılar için birçok kolaylığı da beraberinde getiren kredi kartı, kullanıcı 

sayısı bakımından her geçen gün hızla artış göstermektedir. Kredi kartı firmalarının hedef kitlelerinin bir bölümünü 

oluşturan üniversite öğrencileri, günden güne artan sayıları nedeniyle firmalar için önemli bir potansiyel pazar haline 

gelmiştir. 

Bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kredi kartı kullanımına yönelik 

yapılmış olup, bu öğrencilerin yarısından fazlasının kredi kartı kullandığı, bunların çoğunluğunun bireysel kart olduğu 

görülmüştür. Kredi kartı kullanan öğrencilerin birçoğunun kredi kartı kullanma sebeplerinin harcamalarını 

taksitlendirmek olduğunu belirtirken, kredi kartı kullanmayan öğrencilerin birçoğunun ise kredi kartı kullanmama 
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sebeplerini bilinçsiz çok harcamaya sebep olması olarak belirtmişlerdir. Kredi kartı ile yapılan harcamalar 

sıralandığında ilk sırada giyim harcamaları, son sırada ise sağlık ve diğer harcamalar yer almaktadır. 

Öğrencilerin kredi kartı sahipliği ile demografik özelliklerinin ki kare analizine tabii tutulması sonucunda; yaş, bölüm, 

sınıf ve öğrenim türü gibi özelliklerle kredi kartı sahipliği arasında anlamlı bir fark olmadığı, cinsiyet ve gelir durumuna 

bakıldığında ise kredi sahipliği ile arasında anlamlı bir fark bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kredi kartı ölçeğinin alt boyutlarını tespit etmek amacıyla 17 ifadeye yönelik yapılan faktör analizi sonucunda 3 ana 

faktör elde edilmiş olup araştırıcılar tarafından "Faktör 1: Memnun Olma", "Faktör 2: Daha Fazlasına Sahip Olma 

İsteği" ve "Faktör 3: Kredi Kartı Kullanma Riski" şeklinde adlandırılmıştır. 

Çalışmada sadece Üniversitenin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bağlamında ele alındığından dolayı tüm üniversite 

öğrencileri için genellenemez. İleride yapılacak araştırmalarda diğer fakülte öğrencileri üzerinde de bu gibi çalışmalar 

yapılarak fakülte bazlı karşılaştırmalar yapılabilmesine olanak sağlanır. Kredi kartıyla ilgili faaliyet gösteren firmalar, 

potansiyeli gün geçtikçe artan üniversite öğrencilerine yönelik kredi kartlarını, onların beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate 

alarak sunmaları firmalara birçok fayda sağlayacaktır. 
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Özet 

Taklit ürünler tekstilden, elektroniğe, kozmetikten gıdaya birçok sektörde görülmektedir. Taklit ürünlerin yaygınlaşması 

ve önemli bir ekonomik sorun haline gelmesi, tüketicilerin bu ürünleri neden tercih ettiğini araştırmayı önemli bir hale 

getirmiştir. Bu çalışmada, taklit ürün satın alma davranışının gerçekleşeceğinin bir işareti ve tahminleyicisi olan taklit 

ürün satın alma niyeti ile ilgili faktörler 411 üniversite öğrencisinden toplanan veriler kullanılarak incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda, taklit ürün satın alma niyeti ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerden cinsiyet, “pahalı ise 

kalitelidir” inancı ve riskten kaçınma değişkenlerinin taklit ürün alma niyeti üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Diğer 

yandan, taklit ürünlerle ilgili risk algısı, öznel norm, dürüstlük algısı ile daha önceden taklit ürün almış olma 

tecrübesinin taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Çalışmadaki diğer bir bulgu ise taklit ürün 

satın alma davranışının cinsiyete bağlı olmadığı, ancak satın alınan taklit üründen memnuniyet düzeyinin öğrencinin 

cinsiyetine göre değiştiğidir. Öğrencilerin taklit ürün alma nedenleri, en çok hangi taklit ürünleri aldıkları ve bu ürünleri 

nereden aldıkları ile ilgili istatistikler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taklit ürün, satın alma niyeti, tüketici 

 

FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ INTENTIONS TO BUY COUNTERFEIT 

PRODUCTS 

 

Abstract: 

There are counterfeit products in several industries ranging from textile to electronics, to cosmetics and food. It has 

become important to study why consumers buy counterfeit products as these products become more widespread and 

become an important economic problem. In this study, factors related to the intention to buy counterfeit products which 

is regarded as an indicator and predictor of the behavior to buy counterfeit products are examined based on data 

collected from 411 university students. As a result of the study, gender, “expensive is quality” belief, and risk aversion  

are found to be not related to the intention to buy such products. On the other hand, perceived risk about the counterfeit 

product, subjective norm, integrity perception and previous buying experience of counterfeit products affect the 

intention to buy counterfeit products. Another finding of the study is that the behavior of buying counterfeit products is 

not related to gender, but the satisfaction level from the counterfeit products bought is related to the gender. The 

statistics about the reasons for buying counterfeit products, the types of products purchased and the places where they 

are bought are also provided. 

Keywords: Counterfeit products, intention to buy, consumer 

 

1.Giriş 

Günümüzde birçok sektörde taklit ürünlerin giderek yaygınlaşması, hem firmalar hem de ülke ekonomileri için önemli 

bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerce benimsenen bir marka yaratmak için ciddi miktarda kaynaklar harcayan, önemli 

maliyetlere katlanan ve büyük çabalar sarf eden firmaların ürünlerinin başkaları tarafından bu çabaya katlanılmaksızın 

taklit edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca taklit ürünlerin tüketicilere ve ülke ekonomisine de olumsuz 

etkileri söz konusudur. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen taklit ürün miktarında ve çeşidinde dramatik bir artış 
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olduğu görülmektedir (Rahpeima, Vazifedost, Hanzaee, ve Saeednia, 2014). Öyle ki, taklit ürün pazarının dünyada 350 

milyar dolar, Türkiye’de ise 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir (Hürriyet, 2015). 

Tüketiciler bazen taklit ürünleri, taklit olduklarını bilmeden, orijinal ürün zannederek satın almaktadırlar. Ancak bazen 

de taklit olduğunu bilerek bu ürünleri satın almaktadırlar. Bir başka ifadeyle bazı tüketiciler taklit ürünü bilerek tercih 

ederek bu tür ürünlere yönelik bir talep oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla taklit ürün sorununu ele alırken, tüketicilerin 

neden taklit ürünleri satın almayı tercih ettiklerini, taklit ürün almayla ilişkili olabilecek unsurların neler olduğunu 

araştırmak önem arz etmektedir. Ülkemizde taklit ürün satın alma konusunda ve özellikle bu tür ürünleri çokça tercih 

etmesi muhtemel olan genç nüfus üzerinde yeterli sayıda çalışma olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, 

üniversite gençlerinin taklit ürün alma niyetlerini etkileyen çeşitli bireysel ve sosyal faktörler ve taklit ürün alma 

davranışları ile ilgili çeşitli değişkenler araştırılmıştır. 

2. Kuramsal Çerçeve 

Taklit ürün, tescil edilmiş ve patentli bir markanın aynı veya çok benzeri bir kopyası olarak tanımlanabilir (Phau ve 

Teah, 2009). Günümüzde, küreselleşen ekonomi, teknolojik ilerlemeler ve taklit ürünlerin yüksek getirisi gibi nedenler 

taklit ürün ticaretinin hızlı bir şekilde büyümesine neden olmuştur. Tüketiciler, firmalar ve devletler için önemli bir 

konu haline gelen taklit ürünleri hakkında literatürde farklı türde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda 

yapılan çalışmaların bir kısmı tüketicilerin taklit ürünleri tercih etme nedenlerini tespit etmeye yöneliktir. Bu konuyla 

ilgili olarak araştırmacılar ürün grubu, fiyat ve kalite gibi ürüne ait nitelikleri; cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, gibi 

tüketiciye ait bireysel faktörleri ve sosyal statü ve risk gibi diğer faktörleri ele almışlardır (Githii, Maina, Kamau ve 

Njau, 2014) 

Tüketicilerin taklit ürünleri tercih etmeleri ile ilgili en temel nedenin fiyat olduğu görülmektedir. Orijinal ürün almaya 

bütçelerinin yetmeyeceğini düşünen tüketiciler, daha ucuz olan taklit ürünlere yönelebilmektedirler (Ergin, 2010). Diğer 

yandan prestij unsuru olarak gördükleri markaların ürünlerini kullanıyormuş imajını vermek için de taklit ürünler tercih 

edilebilmektedir (Eisend ve Schuchert-Güler, 2006). Bu tüketiciler markaları bir statü simgesi olarak görmekte ve 

orijinal ürüne benzeyen taklitleri satın alarak yüksek statü sahibi insanlar olarak görünmek istemektedirler. Özellikle 

lüks malların taklitleri sosyal ve finansal statü, tanınma ve üstünlük gibi bazı sembolik anlamları tatmin etmek üzere 

kullanılmaktadır (Ergin, 2010). 

Araştırmacılar taklit ürünlerin neden tercih edilmedikleri konusunda da çalışmalar yapmışlardır. Bu bağlamda öne 

sürülen faktörlerden birisi fiyat-kalite arasındaki ilişkiye yönelik inançtır. Kaliteli ürünlerin, düşük kaliteli olanlara göre 

daha pahalı olması gerektiğini düşünen tüketiciler, çoğu zaman ucuz olan taklit ürünlere yönelik olumsuz tutumlara 

sahip olmaktadırlar. Bu durum özellikle ürün hakkında fazla bilgiye sahip olunmadığı durumlarda daha da önem 

kazanmaktadır (de Matos, Trindade Ituassu ve Vargas Rossi, 2007). Bu bağlamda ele alınan bir diğer unsur ise taklit 

ürün almayla ilgili risk algısıdır. Risk tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Tüketiciler satın 

alma kararı verirken oluşabilecek zararları en aza indirmek ve olabildiğince az risk almak isterler. Satın alınan ürünle 

ilgili çok çeşitli riskler söz konusudur. Bu riskler ürünün işlevselliği ve performansı ile ilgili olabileceği gibi tüketicinin 

karşılaşabileceği finansal, fizyolojik, psikolojik ve sosyal riskler de söz konusudur (Havlena ve DeSarbo, 1991). 

Riskten kaçınma eğilimi kişiden kişiye değişiklik gösterir (Mitchell, 1998). Dolayısıyla taklit ürünleri yüksek riskli 

gören ve risk almak istemeyen tüketiciler, taklit ürünleri tercih etmeyeceklerdir. 

Dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ta araştırmacıların taklit ürün tercihi bağlamında ele aldıkları unsurlar arasındadır. 

Dürüstlük gibi değerlere sahip olma kişinin etik olmayan davranışlarda bulunma konusundaki kararlarını etkileyecektir. 

Dolayısıyla yüksek etik değerlere sahip tüketiciler taklit ürünleri tercih etmezken, düşük etik standartlara sahip 

tüketiciler, taklit ürünleri satın alırken kendilerini çok suçlu hissetmeyeceklerdir (Hoon Ang, Sim Cheng, Lim, ve Kuan 

Tambyah, 2001). Dahası bu davranışlarını haklı çıkaracak bir takım gerekçeler geliştirebileceklerdir. 

Taklit ürün satın alma davranışıyla ilgili literatürde ele alınan bir diğer unsur ise öznel normdur. Ajzen (1991) öznel 

normu, belirli bir davranışı yapıp yapmama konusunda kişinin hissetmiş olduğu sosyal baskı olarak tanımlamaktadır. 

Kişilerin satın alma davranışlarında yakınlarının etkili oldukça büyüktür. Dolayısıyla, taklit ürünleri satın alma 

noktasında kişinin arkadaşları ve yakınları engelleyici veya destekleyici bir etkiye sahip olabilir (de Matos et al., 2007) 

3.Araştırmanın Yöntemi 

Üniversite öğrencilerinin taklit ürün satın alma niyetleri ile ilişkili faktörleri ortaya koymak amacıyla bir kamu 

üniversitesindeki ön lisans ve lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. Anket soruları oluşturulurken de Matos vd. 

(2007) çalışmasında kullanılan soru ve ölçeklerden yararlanılmıştır. Kullanılan anket formu Ek.1’de gösterilmiştir. 

Çalışma kapsamında toplanan veriler kolayda örnekleme yöntemi ile tespit edilen toplam 411 öğrenciden yüz yüze 

görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. 

Araştırmada taklit ürün satın alma niyeti ile ilgili olduğu düşünülen çeşitli faktörlere dayalı hipotezler test edilmiştir. Bu 

hipotezlerde kullanılan değişkenler, de Matos vd. (2007) çalışmasına dayalı olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Araştırma modelinde yer alan bağımsız değişkenlerden “Pahalı ise kalitelidir” İnancı, genel olarak tüketicinin kaliteli 

ürünlerin pahalı, düşük kaliteli ürünlerin ise ucuz olacağına inanma eğilimini ifade eder. Riskten Kaçınma değişkeni ise, 
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genel olarak risk almaktan kaçınma eğilimini ifade eden bir kişilik değişkeni olarak tanımlanmıştır. Bununla ilgili bir 

başka değişken olan Risk Algısı ise tüketicinin satın aldığı ürün ya da hizmetle ilgili belirsizlik ve oluşabilecek olumsuz 

durumlarla ilgili algısını ifade etmektedir. Dürüstlük değişkeni ise kişinin etik değerlere bağlılığının bir ölçüsü olarak 

tanımlanmıştır. Bir diğer değişken olan Öznel Norm ise belirli bir davranışı yapıp yapmama konusunda kişinin 

hissetmiş olduğu sosyal baskıdır. 

Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada öğrencilerin taklit ürün satın alma niyeti ve davranışları ile ilgili geliştirilen 

hipotezler şu şekilde sıralanmıştır: 

 

H1: Taklit ürün satın alma niyeti, öğrencinin cinsiyetine bağlı olarak değişir. 

H2: Taklit ürün satın alma davranışı, öğrencinin cinsiyetine bağlı olarak değişir. 

H3: Satın alınan taklit üründen memnuniyet düzeyi, öğrencinin cinsiyetine bağlı olarak değişir. 

H4: Daha önce taklit ürün almış öğrencilerin taklit ürün satın alma niyetleri almamış olanlara göre daha olumludur. 

H5: “Pahalı ise kalitelidir” inancı, taklit ürün alma niyetini olumsuz etkiler. 

H6: Bir kişilik özelliği olarak riskten kaçınmak, taklit ürün satın alma niyetini olumsuz yönde etkiler. 

H7: Öğrencilerin taklit ürünlerin riskli olduğu yönündeki algıları, taklit ürün satın alma niyetlerini olumsuz yönde 

etkiler. 

H8: Öğrencilerin arkadaş/yakınlarının taklit ürün almalarına destek verdiklerini düşünmeleri, taklit ürün satın alma 

niyetlerini olumlu yönde etkiler. 

H9:Öğrencilerin dürüstlük/karakter konusundaki algıları, taklit ürün satın alma niyetlerini etkiler. 

4. Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılan 411 öğrenciden 213’ü ( %51,8) kadın, 198’i (%48,2) ise erkektir. Öğrencilerin 155’i (37,7) ön 

lisans programına kayıtlı olduğunu, 256’sı (%62,3) ise bir lisans programına devam ettiğini belirtmiştir. Aylık gelir 

düzeyi sorulan öğrencilerden 225’i (%54,7) aylık gelirinin 500TL’den az olduğunu ifade etmiştir. Diğer yandan 110 

öğrenci (%26,8) aylık gelirinin 501-1000 TL arasında olduğunu söylerken, 34’ü (%8,3) aylık gelirinin 1001-1500 TL 

arasında olduğunu, 25’i (%6,1) aylık gelirinin 1501-2000 TL arasında olduğunu ve 17’si (%4,1) ise aylık gelirinin 2000 

TL’den fazla olduğunu belirtmiştir. 

Hayatınız boyunca hiç taklit ürün aldınız mı sorusuna öğrencilerin 285’i (%69,3) evet yanıtını verirken, 126’sı (%30,7) 

ise hayır yanıtı vermiştir. Taklit ürün almış öğrencilere taklit ürünün fiyatı hakkında ne düşündükleri sorulduğunda 

47’si (%16,5) çok ucuz olduğunu belirtirken, 233’ü (% 81,8) ucuz olduğunu ifade etmiştir. Bu öğrencilerden sadece 5’i 

(%1,7) taklit ürünlerin pahalı olduğunu söylemiştir. Taklit ürün almış öğrencilerin 150’si (%52,6) aldıkları üründen 

memnun olduklarını, 135’i (%47,4) ise memnun olmadıklarını belirtmiştir. 

Taklit ürün aldığını belirten öğrencilere, hangi taklit ürünleri satın aldıkları, neden taklit ürün aldıkları ve bu ürünleri 

nereden aldıkları sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 1: Satın alınan taklit ürün türleri 

 N Yüzde 

Tekstil 177 19,0% 

Parfüm 101 10,9% 

Güneş gözlüğü 100 10,8% 

Ayakkabı 93 10,0% 

CD/DVD 80 8,6% 

Kitap 70 7,5% 

Deri 69 7,4% 

Saat 66 7,1% 

Hafıza kartı 46 4,9% 

Cep telefonu 31 3,3% 

Oyuncak 30 3,2% 
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Bilgisayar yazılımı 26 2,8% 

Gıda 20 2,2% 

Diğer 13 1,4% 

Bilgisayar 8 0,9% 

Toplam 930 100,0% 

 

Tablo 2: Taklit ürün satın alma nedenleri 

 N Yüzde 

Fiyat 227 42,00% 

Gerçeğine benzemesi 116 21,50% 

Kalite 40 7,40% 

Tavsiye 31 5,70% 

Ulaşım kolaylığı 28 5,20% 

Sosyal etki 24 4,40% 

Prestij 21 3,90% 

Batı özentiliği 16 3,00% 

Geçmişteki olumlu tecrübe 15 2,80% 

Logo 13 2,40% 

Diğer 9 1,70% 

Toplam 540 100,0% 

 

Tablo 3: Taklit ürünlerin satın alındığı yerler 

 N Yüzde 

Semt pazarı 185 40,90% 

Mağaza (AVM) 126 27,90% 

İşporta 55 12,20% 

Online alış veriş siteleri 49 10,80% 

Diğer 37 8,20% 

Toplam 540 100,0% 

 

4.1 Faktör Analizi 

Araştırma hipotezlerini test etmeden önce farklı kavramları ölçmek için kullanılan sorular üzerinde açımlayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmazdan önce, verilerin faktör analizine uygunluğunu görmek amacıyla Barlett 

küresellik testi yapılmış ve KMO değeri hesap edilmiştir. Sonuçta Barlett testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare=3192,69, 

sd=153, p=0,000) ve KMO değeri ise 0,790 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun 

olduğunu ortaya koymuştur. Bunun üzerine faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemi olarak Temel Bileşenler 

Analizi yöntemi kullanılmış ve faktör sayısını belirlemede ise hesaplanan özdeğerin 1’den büyük olması kriteri 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda veriler 6 faktöre yüklenmiştir. Faktörler tarafından açıklanan toplam varyansın ise 

%73,25 olduğu gözlemlenmiştir. Bu da analiz sonucu oluşan faktörlerin verileri yeterince temsil ettiğini göstermektedir. 

Değişkenlerin faktörlere yüklenmeleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Yorumlamada kolaylık olması amacıyla faktör 

yüklemeleri Varimax yöntemi ile döndürülmüş ve faktör yüklenmesi 0,40’ın altında olan faktör yüklenmeleri 

gösterilmemiştir. 
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Faktörlere yüklenen soru gruplarının güvenirliliklerini ölçmek için her soru grubu üzerinde Cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmıştır. Hesaplanan alfa değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Elde edilen değerlerin hepsi, sınır değer olarak kabul 

edilen 0,70’ten büyük olduğundan, faktörlerin yeterli güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Güvenirlik değerleri yeterli 

bulunan soru gruplarının, daha sonraki analizlerde kullanılmak üzere ortalamaları alınmış ve yeni değişkenler 

oluşturulmuştur. Oluşturulan değişkenler Davranışsal Niyet (1), Dürüstlük (2), Risk Algısı (3), Riskten Kaçınma (4), 

“Pahalı ise kalitelidir” İnancı (5), Öznel Norm (6) olarak adlandırılmıştır. Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4: Faktör Yüklenmeleri ve Cronbach Alfa Değerleri 

 

Faktörler 

1 2 3 4 5 6 

DN3 ,886      

DN2 ,831      

DN1 ,802      

DN4 ,792      

DÜ4  ,896     

DÜ3  ,894     

DÜ2  ,809     

RA2   ,878    

RA1   ,816    

RA3   ,762    

RK1    ,823   

RK2    ,811   

RK3    ,746   

PKİ2     ,849  

PKİ1     ,822  

PKİ3     ,714  

ÖN1      ,867 

ÖN2      ,809 

Cronbach Alfa ,869 ,891 ,798 ,764 ,734 ,722 

Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Rotasyon Yöntemi: Varimax 

 

Tablo 5: Faktör İstatistikleri 

 Ortalama Std. Sapma 

“Pahalı ise kalitelidir” İnancı (PKİ) 2,99 ,95 

Riskten Kaçınma (RK) 3,91 1,03 

Özel Norm (ÖN) 2,42 1,00 

Davranışsal Niyet (DN) 2,25 ,91 

Risk Algısı (RA) 3,27 1,07 

Dürüstlük (DÜ) 4,17 1,08 
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4.2 Regresyon analizi 

Araştırmadaki H5, H6, H7, H8 ve H9 hipotezlerini test etmek amacıyla Davranışsal Niyet değişkeninin bağımlı 

Dürüstlük, Risk Algısı, Riskten Kaçınma, “Pahalı ise kalitelidir” İnancı ve Öznel Norm değişkenlerinin ise bağımsız 

değişken olarak alındığı bir regresyon analizi yapılmıştır. Verilerin analize uygunluğunu tespit etmek amacıyla, çeşitli 

regresyon varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçla, bağımsız değişkenler arasında yüksek 

korelasyon (çoklu eş doğrusallık) sorunu olup olmadığını tespit için tolerans ve VIF değerleri hesaplanmıştır. Tablo 

6’da görüleceği üzere hesaplanan değerler, bağımsız değişkenler arasında çoklu eş doğrusallık olmadığını 

göstermektedir (Tolerans >0,2 ve VIF <10). Ayrıca hata terimleri arasında otokorelasyon olup olmadığını anlamak için 

Durbin-Watson değeri hesap edilmiş ve bu değer 1,939 olarak bulunmuştur. Durbin-Watson değeri 2’ye çok yakın 

olduğundan hata terimleri arasında otokorelasyon olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca hata terimlerinin normal dağıldığı ve 

bağımsız değişkenler boyunca hata varyansının sabit olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda verilerin 

regresyon analizi için uygun olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Tablodan görüleceği üzere model bir bütün olarak anlamlı çıkmıştır. 

Belirlilik katsayısı değeri R
2
=0,25 olarak hesap edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere bağımsız değişkenler bağımlı 

değişkenin %25’inin açıklamaktadır. 

 

Tablo 6: Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet                     R
2
: 0,25       F:28,275       sd:5;405       p<0,001 

Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t p Tolerans VIF 

 (Sabit) 2,190 ,231  9,488 ,000   

“Pahalı ise kalitelidir” İnancı -,076 ,043 -,079 -1,776 ,076 ,914 1,094 

Riskten Kaçınma ,024 ,043 ,027 ,566 ,572 ,789 1,268 

Öznel Norm ,398 ,039 ,438 10,172 ,000 ,987 1,013 

Risk Algısı -,103 ,039 -,121 -2,600 ,010 ,849 1,178 

Dürüstlük -,104 ,041 -,124 -2,522 ,012 ,758 1,320 

 

Bağımsız değişkenler ele alındığında “Pahalı ise kalitelidir” İnancı ve Riskten Kaçınma değişkenleri istatistiksel olarak 

anlamsız çıkmıştır. Öznel Norm, Risk Algısı ve Dürüstlük değişkenleri ise anlamlıdır. Tablodan görüleceği üzere Öznel 

Norm artarken Davranışsal Niyet te artmaktadır. Diğer yandan Risk Algısı ve Dürüstlük ile Davranışsal Niyet arasında 

negatif yönlü bir ilişki vardır. Risk Algısı düzeyi yükseldikçe Davranışsal Niyet azalmaktadır. Benzer şekilde Dürüstlük 

değişkeni yüksek olan öğrencilerde Davranışsal Niyet değişkeninin düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 

regresyon analizi sonucunda H5 ve H6 hipotezleri reddedilirken; H7, H8 ve H9 hipotezleri ise kabul edilmiştir. 

4.3 T testi ve Ki-Kare Testleri 

Cinsiyete ve daha önce taklit ürün alıp almadıklarına göre öğrenciler arasında Davranışsal Niyet değişkeni açısından bir 

farklılık olup olmadığını görmek amacıyla bağımsız değişkenler t testleri yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 7’de 

gösterilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kadın ve erkek öğrenciler arasında Davranışsal Niyet açısından anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Ancak taklit ürün almış öğrencilerle almamış öğrenciler arasında Davranışsal Niyet değişkeni 

açısından bir farklılık görülmektedir. Taklit ürün alan öğrencileri Davranışsal Niyet ortalamaları almamış olanlara göre 

anlamlı bir şekilde farklıdır. Bu bilgiler doğrultusunda H1 hipotezi reddedilmiş, H4 hipotezi ise kabul edilmiştir. 

 

Tablo 7: T Testleri 

Bağımsız Değişkenler n Ortalama t sd p 

Kadın 213 2,29 ,883 409 ,378 

Erkek 198 2,21    

Evet Aldım 285 2,35 3,612 409 ,000 

Hayır Almadım 126 2,01    
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Cinsiyet ve taklit ürün satın alma arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için Ki-Kare testi yapılmıştır. Test 

sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi kadınlarla erkekler arasında taklit ürün satın alma davranışı 

açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p=0,177). Ayrıca taklit ürün alan öğrencilerin cinsiyetleri ile aldıkları 

üründen memnuniyetleri arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için Ki-Kare testi yapılmıştır (Tablo 9). Test 

sonuçlarına göre memnuniyet cinsiyete göre değişmektedir (p=0,004). Analiz sonuçlarına göre kadınların taklit 

ürünlerden erkeklere göre daha memnun oldukları görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda H2 hipotezi reddedilmiş, H3 

hipotezi ise kabul edilmiştir. 

Tablo 8: Cinsiyet – Taklit Ürün Alma İlişkisi 

Ki-Kare:1,819   sd:1   p=0,177 

Hayatınız boyunca hiç taklit ürün aldınız mı? 

Toplam Evet Hayır 

Cinsiyet Kadın Sayı 154 59 213 

% 72,3% 27,7% 100,0% 

Erkek Sayı 131 67 198 

% 66,2% 33,8% 100,0% 

Toplam Sayı 285 126 411 

% 69,3% 30,7% 100,0% 

 

Tablo 9: Cinsiyet – Taklit Üründen Memnuniyet İlişkisi 

Ki-Kare:8,088   sd:1   p=0,004 

Memnuniyet 

Toplam Evet Hayır 

Cinsiyet Kadın Sayı 93 61 154 

% 60,4% 39,6% 100,0% 

Erkek Sayı 57 74 131 

% 43,5% 56,5% 100,0% 

Toplam Sayı 150 135 285 

% 52,6% 47,4% 100,0% 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde taklit ürünlerin giderek yaygınlaşması ve bu durumun tüketici, firma ve genel 

olarak ekonomi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, taklit ürünler konusunda araştırmalar yapılmasının önemi 

kolayca görülecektir. Ancak özellikle ülkemizde, genel olarak taklit ürünler ve özellikle tüketicilerin taklit ürün tercih 

etme nedenleri ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu açığı gidermeye katkıda bulunmak üzere 

gerçekleştirilen bu çalışmada, üniversite öğrencilerinden toplanan verilere dayalı olarak, tüketicilerin taklit ürün satın 

alma niyetleri ile ilgili çeşitli kişisel ve sosyal faktörler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Öznel Norm, Risk Algısı ve 

Dürüstlük değişkenleri ile taklit ürün satın alma niyeti (Davranışsal Niyet) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Kişinin yakınlarının ve arkadaşlarının taklit ürün alma konusundaki olumlu ya da olumsuz tavırlarını ifade 

eden Öznel Norm değişkeni ile taklit ürün satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna 

göre, çevresinden taklit ürün alma konusunda destek gören bireylerin bu tür ürünleri tercih ettikleri, aksine çevresinden 

taklit ürünleri satın alma konusunda olumsuz görüş alan bireylerin ise bu tür ürünlerden uzak durdukları söylenebilir. 

Taklit ürün satın alma niyeti ile anlamlı ilişkiye sahip bir diğer değişken olan Risk Algısı ise kişinin taklit ürün alması 

durumunda karşılaşabileceği riskler konusundaki algısını ifade etmektedir. Risk Algısı ile taklit ürün satın alma niyeti 

arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla, taklit ürün satın almanın yüksek risk içerdiğini düşünen 

bireylerin bu tür ürünleri satın almaktan geri duracağı, diğer yandan bu tür bir alışverişte düşük risk olduğunu düşünen 

bireylerin ise bu tür ürünleri satın alma konusunda daha rahat olacakları söylenebilir. Dürüstlük değişkeni de taklit ürün 

satın alma niyeti ile negatif ilişkiye sahiptir. Kişisel bir özellik olarak dürüstlüğe ve etik değerlere önem veren 

bireylerin, taklit ürün satın alma konusunda olumsuz bir tutuma sahip olduğu söylenebilir. 
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Taklit ürün satın alma niyeti ile ilişkili olduğu düşünülen kavramlardan Riskten Kaçınma değişkeni, beklenilenin aksine 

anlamsız çıkmıştır. Ancak anlamlılık düzeyinin 0,07 olması, aslında bu konuda kesin bir kanaat belirtmemizi 

engellemektedir. Dolayısıyla gelecekte yapılacak tekrar bir çalışmada bu ilişki anlamlı çıkabilir. Diğer yandan, “Pahalı 

ise kalitelidir” İnancı ile taklit ürün satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Kaliteli ürünlerin pahalı 

olması gerektiğine inanan ve dolayısıyla genellikle ucuz olan taklit ürünlerin kalitesiz olacağını düşünen tüketiciler 

tarafından bu ürünlerin tercih edilmeyeceğini ifade eden bu hipotezin anlamsız çıkması, araştırma katılımcılarının 

üniversite öğrencisi olmaları ve genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ile ilgili olabilir. Gelir düzeyi genellikle 

düşük olan öğrenciler, kaliteden çok fiyat odaklı olabilirler. Bu görüşümüz, öğrencilerin taklit ürün satın alma nedeni 

olarak %42 ile birinci sıraya fiyatı koymaları, kalitenin ise %7,4 ile ancak üçüncü sırada yer alması verisiyle de 

desteklenmektedir. Dolayısıyla, daha farklı katılımcılar ile çalışmanın tekrar edilmesi halinde bu iki değişken arasında 

anlamlı bir ilişki görülebilir. 

Yapılan analizler taklit ürün satın alma niyeti ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Ancak 

daha önce taklit bir ürün satın almış olanlarla olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Taklit ürün satın almış 

öğrencilerin, bu tür ürünleri satın alma niyetlerinin almamışlara göre daha pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum 

zaten taklit ürün almayan öğrencilerin genel olarak bu ürünleri alma niyetlerinin düşük olduğunu göstermesi yanında, 

bu tür ürünleri satın alan öğrencilerin ise yeniden taklit ürün alabileceklerini ima etmektedir. Son olarak taklit 

ürünlerden memnuniyet düzeyinin kadın öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu 

durumun genel bir eğilim olup olmadığı konuyla ilgili yapılacak diğer çalışma sonuçlarına bakılarak 

değerlendirilmelidir. 

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu çalışma gelecekte farklı demografik özelliklere sahip katılımcılar üzerinde 

tekrar çalışılabilir. Araştırma hipotezlerini test etmek için gerçekleştirilen regresyon analizinde belirlilik katsayısı R
2
 

değerinin 0,25 çıkması, taklit ürün satın alma niyetini açıklamada modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin yanında 

başkaca faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda araştırmacılar modele yeni 

değişkenler ekleyerek taklit ürün satın alma niyetini daha iyi açıklayacak bir model geliştirebilirler. 
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EK.1: ANKET FORMU 

 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket, taklit ürün satın alma niyeti ile ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz 

cevaplarınız sadece araştırma amacıyla kullanılacak olup, vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli kalacaktır. Anket 

sorularına vereceğiniz cevapların gerçeği yansıtması, araştırmanın doğruluğu ve güvenilirliği açısından önem arz 

etmektedir. Araştırmamıza yapmış olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 

 

Doç. Dr. İbrahim Halil SEYREK                           Metin SÜRME 

seyrek@gantep.edu.tr.                                     surmemetin@gmail.com 

 

A. Kişisel Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz nedir? 

(…) Kadın               (…) Erkek 

2. Devam ettiğiniz program? 

(…) Ön lisans      (…) Lisans 

3. Aylık gelirinizi belirtiniz? 

(…) 500 TL ve altı      (…) 501-1500 TL      (…) 1501-2500 TL      (…) 2501-3500 TL      (…) 3501 TL ve üzeri 

B. Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz rakamı seçiniz. 

1: Kesinlikle Katılmıyorum    2:Katılmıyorum    3: Kararsızım    4:Katılıyorum    5: Kesinlikle Katılıyorum 

 
1 2 3 4 5 

1. Genel olarak yüksek fiyatlı ürünler daha kalitelidir. 
    

 

2. Bir ürünün fiyatı ürünün kalitesinin göstergesidir. 
    

 

3. En iyi ürün için her zaman biraz daha fazla ödemek gerekir. 
    

 

 

4. Bir ürün satın aldığımda risk almayı tercih etmem. 
    

 

5. Bir ürünü satın almadan önce ürünün iyi olduğundan emin olmak isterim. 
    

 

6. Bir ürün satın aldığımda belirsizlik hissetmeyi sevmiyorum. 
    

 

 

7 Arkadaşlarım taklit ürünleri satın almamı onaylar. 
    

 

8 Arkadaşlarım taklit ürün satın almam gerektiğini düşünüyor. 
    

 

 

9 Bugün itibari ile bir ürün satın aldığımda bir seçenek olarak taklit ürün satın almayı düşünürüm.      

10 Bugün itibari ile ürün satın aldığımda, bir taklit ürün satın alırım.      

11 Bugün itibari ile arkadaşlarıma taklit ürün satın almalarını tavsiye ederim. 
    

 

12 Bugün itibari ile taklit ürünler hakkında olumlu düşünüyorum. 
    

 

 

13 Taklit ürün satın almak yüksek risk taşır. 
    

 

14 Taklit ürünlerin çalışmama olasılığı yüksektir. 
    

 

15 Taklit ürüne para harcamak kötü bir karar olabilir. 
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16 Bir insanın karakteri için dürüstlüğün önemli bir nitelik olduğunu düşünüyorum. 
    

 

17 İnsanlar için nezaketin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
    

 

18 Ben güvenilir insanlara hayranım. 
    

 

19 Ben kendini kontrol eden insanları seviyorum. 
    

 

 

C. Taklit ürün satın alma davranışına ilişkin bilgiler 

1. Hayatınız boyunca hiç taklit ürün aldınız mı? (Cevabınız “Hayır” ise diğer soruları yanıtlamayınız). 

(…) Evet    (…)  Hayır 

2. Aldığınız taklit ürünün çeşidini belirtiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

(…) Tekstil   (…) Deri   (…) Ayakkabı   (…) Güneş gözlüğü   (…) CD/DVD   (…) Saat   (…) Parfüm 

(…) Hafıza kartı   (…) Bilgisayar   (…) Cep telefonu   (…) Kitap   (…) Oyuncak   (…) Gıda   (…) Bilgisayar 

yazılımları   (…) Diğer (Lütfen belirtiniz.):……………… 

3. Taklit ürün alma sebebinizi lütfen belirtiniz? 

(…) Fiyat   (…) Gerçeğine benzemesi   (…) Kalite   (…) Sosyal etki   (…) Prestij   (…) Logo   (…) Ulaşım kolaylığı  

(…) Tavsiye   (…) Batı özentiliği   (…) Geçmişteki olumlu tecrübe   (…) Diğer (Lütfen belirtiniz.):………….….  

4. Taklit ürünleri satın aldığınız yeri belirtiniz? 

(…) Semt Pazarı   (… ) Mağaza (AVM)    (…) İşporta   (…) Online alışveriş siteleri 

(…) Diğer (Lütfen belirtiniz.):……………. 

5. Taklit ürünün fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

(…) Çok Ucuz   (…) Ucuz   (…) Pahalı 

6. Satın aldığınız taklit ürünlerden genel olarak memnun musunuz? 

(…) Evet   (…) Hayır 
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MÜŞTERİ TATMİNİ -  MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİSİNİ KURMA: GSM 

SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

 

 

                                   Öğr. Gör. Aydın ÖZDEMİR 

                                                                              Adıyaman Üniversitesi  

Besni Meslek Yüksekokulu    

aozdemir@adiyaman.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte rekabet kuralları köklü bir değişime girmiştir. Müşteri kazanma ve elde tutma adına yapılan bu 

yarışta en zorlu parkurlardan biri de GSM sektörüdür. Bir işletmenin varlığını devam ettirmesinin iki altın kuralı olan 

müşteri tatmini ve müşteri sadakati olguları ve bunların birbiriyle ilişkisi, ağır rekabet koşulları ile birlikte 

değerlendirilince GSM Operatörleri yöneticilerinin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir konu haline gelmiştir. 

Bu çalışmada; GSM Sektöründeki müşteri tatmini ve müşteri sadakati ilişkisi, Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri özelinde incelenmiştir. 

Demografik kriterler, öğrenim kriterleri, GSM Operatörü değişkenleri, müşteri tatmini ve müşteri sadakatine ilişkin 

soru ve önermelerin bulunduğu anket çalışmasına 699 öğrenci katılmış ve veriler SPSS 18.0 programıyla analiz edilmiş 

olup çıkan sonuçlar kurulan hipotezler ışığında yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GSM Sektörü, Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati, Müşteri İlişkileri Yönetimi 

 

ESTABLISING THE REATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

AND CUSTOMER SATISFACTION – CUSTOMER LOYALTY IN A GLOBALIZED WORLD: AN 

APLICATION ON ADIYAMAN UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF GSM SECTOR 

ABSTRACT 

Globalization has been a radical change with the competition rules. On behalf of the customer acquisition and retention 

in the GSM sector in this race one of the most challenging tracks. The continuing presence of a business customer 

satisfaction and customer loyalty is the golden rule of the two phenomena and their relation to each other, with heavy 

competition değerlendirilince GSM Operators should think long has become a topic of managers. 

In this study, customer satisfaction and customer loyalty relationship with the GSM sector, Adiyaman University, 

examined the case of Besni Vocational School students. 

Demographic criteria, educational criteria, GSM Operator variables, where customer satisfaction and customer loyalty 

to the survey of 699 students participated in the question and propositions, and the data were analyzed using SPSS 18.0 

and the results are interpreted in the light of established hypotheses. 

Keywords: GSM Sector, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Customer Relationship Management 

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 

1.1. Literatür Taraması 

Küreselleşme; dünyanın çeşitli yerlerindeki devletler ve bu devletlerdeki işletmeler arasında ürün, uluslar arası sermaye 

akımları ve teknolojinin çok hızlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan ekonomik gelişmedir (Bilge, 2010:3). Küreselleşmeyle 

birlikte rekabet koşullarının ağırlaşması, müşteri istek ve ihtiyaçlarının değişime uğraması, müşteri tatminin ve müşteri 

sadakatinin sağlanmasını oldukça zor bir durum haline getirmiştir (Çatı ve Koçoğlu, 2008:167).                                                                                                                                                                

Küresel dünyadaki işletmelerin çözmek zorunda oldukları en temel sorun, müşteri sadakatinin giderek azalmasıdır. 
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Bunun en önemli nedeninin, ağır rekabet ortamında işletmelerin müşterilere sunduğu ürün seti alternatiflerinin değerini 

sürekli olarak ucuzlatmaları olduğunu söylemek mümkündür. Karlılığı artırmanın en temel yolu farklılık oluşturmaktan 

geçmesine rağmen, artık pek çok mal ve hizmetin birbirinin tekrarı olmasından dolayı bahsedilen farklılığı oluşturmak 

neredeyse imkansız hale gelmektedir (Aktepe vd., 2009:1).  Piyasanın ve pazarın sürekli değişen konumu, artan rekabet 

ortamı işletmeleri zorunlu olarak bir arayışa itmiş ve tüketici odaklı yeni bir pazarlama anlayışı kavramını ortaya 

çıkarmıştır. Müşteri tatmini, müşteri memnuniyeti ve müşteri değeri gibi kavramlar da sadık müşteri yaratma açısından 

anahtar noktalar olduğu için işletmelerin bu üç kavramın farkına varması ve gereken önemi vermeleri gerekir. 

Müşterileri elde tutmanın yani sadık müşteri kitlesi oluşturmanın işletmeler için ne kadar karlı olduğu açıktır. Sadık 

müşteri kitlesi oluşturmak da müşteri memnuniyeti sağlanması ile mümkündür. Artık müşteriler firmalar açısından 

hayati önem taşıdıklarının bilincinde olup, hizmet beklentilerini bu duruma göre revize etmektedirler. Dolayısıyla firma 

ile karşılaştıkları en ufak bir sorunda ürün veya hizmeti değiştirmekten çekinmemektedirler (Terzioğlu, 2008:36).                                             

Müşteri tatminin, müşterinin mağaza deneyimi değerlendirmesinin tamamı/toplamı olduğu bilinmektedir  (Macintosh ve 

Lockshin, 1997:489). Küreselleşen bir dünyanın vatandaşı olan bireyler ve örgütler herhangi bir ürünü satın alırken 

kendisine mümkün olan en yüksek değeri sunması beklemektedirler. Satın alma eyleminden sonra, ürün ve hizmetlerin 

performansı müşterinin beklentilerinden büyük veya eşitse tatmin gerçekleşecektir. Ancak ürün ve hizmetlerin gösterdiği 

performansı müşteri beklentilerinin altında ise bu durumda tatminsizlik ortaya çıkacaktır (Uzkurt, 2007:25). 

“Müşterinin belli bir ürünü veya markayı sürekli satın alması, ihtiyaç hissettiğinde başka ürün veya marka   alternatifini 

araştırmaması”(Aktepe vd., 2009:20) diye tanımlanan müşteri sadakati için tatmin kritik bir eşik değerine sahiptir. 

Tatmin sadakatin oluşması noktasında önemli bir faktördür. Müşteri sadakati olmadan tatmin meydana gelebilirken, 

tatmin olmadan sadakatin ortaya çıkması beklenemez. Tatmin, sadakat davranışı tepkimesinde girdi olarak yer 

almaktadır (Terzioğlu, 2008:37). 

Müşteri sadakatinin algılanan hizmet kalitesinden kaynaklanan, duygusal bir bağın müşteriler ile geliştirilmesi olduğunu 

öngörülmekte, müşterinin firmaya olan duygusal bağlılığını müşteri sadakati olarak adlandırılmaktadır (Kandampully, 

1998:431-443). 

Bir işletme için önemli olan, işletmenin müşterilerini ne kadar tatmin ettiği değil, tatmin edilen müşterilerin ne 

kadarının sadık müşteri haline getirilebildiğidir. (Reichheld ve Teals, 1996: 124) 

Küreselleşmenin getirdiği yeni ekonomik düzen piyasanın kralı olma hakkını üreticiden alıp müşteriye vermiştir. 

Dolayısıyla kendisine sunulan alternatiflerden en uygun  olanını seçim hakkı da piyasanın kralına yani müşteriye 

aittir. Müşteriyi çekebilmek için işletmelerin yararlanabileceği ilk yöntem ürün kalitesidir. Ancak yukarıda da 

bahsedildiği gibi artık mal ve hizmetlerin birbirine benzerlik oranı %100’e yakındır. Geriye fiyat ve müşteri ilişkileri 

kalmaktadır ama fiyat rakiplerin de kullanabileceği bir yöntem olduğundan etkisi kısa süreli olacaktır. Dolayısıyla 

piyasanın kralını işletmeye çekebilmek için tek çıkar yol; “İşletmenin müşterilerine tüketim zinciri boyunca fayda ve 

değer sunarak, müşterilerin tatminini sadakate dönüştürme süreci” olarak tanımlanan (Bilge, 2010:81) Müşteri 

İlişkileri Yönetimidir (Yurdakul ve Karahan, 2010:133-134). 

Müşteri İlişkileri Yönetimi, odak noktasında müşterinin olduğu iş stratejilerinin uygulanmasını gerektirir. Söz konusu 

stratejiler, müşteri ile ilgili fonksiyonel aktivitelerin yeniden düzenlenmesini sağlar; iş süreçlerinin revize edilmesini 

talep eder. Bu durum Müşteri İlişkileri Yönetimi teknolojisi tarafından yürütülmez fakat desteklenir. Şirketlerin 

özellikle yatırım planlaması, talep tahmini, müşteri analizleri gibi aşamalarda düştükleri hata ve sonradan geç de olsa 

öğrenmek zorunda kaldıkları gibi Müşteri İlişkileri Yönetimi bir teknoloji değildir, teknoloji de içinde barındıran bir 

yönetim felsefesidir (Ulusoy, 2008:56). 

1.2. Türkiye’de GSM Sektörünün Durumu 

Ülkemizde halen Turkcell, Vodafone ve Avea adında üç adet GSM Operatörü bulunmaktadır. Bu operatörlerin pazar 

payları Tablo-1’de görünmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi, Turkcell %52,4 pazar payı ile Türkiye GSM 

sektörünün lideri konumunda bulunmaktadır. Vodafone ise; %27,9’luk pazar payı ile liderin en yakın takipçisi olarak 

sektörde yer almaktadır. Sektörün diğer operatörü olan Avea ise; %19,7’lik pazar payı ile özellikle liderin takipçisi olan 

Vodafone ile kıyasıya bir yarış içerisinde bulunmaktadır. 

Tablo-1: Türkiye GSM Sektörü Pazar Payları 

GSM Operatörü Pazar Payı (%) 

Turkcell 52,4 

Vodafone 27,9 

Avea 19,7 

(Turkcell Resmi İnternet Sitesi - Türkiye GSM Pazarı -21.04.2013) 
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İKİNCİ BÖLÜM: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BİR UYGULAMA 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı küreselleşmenin getirdiği ağır rekabet ortamında işletmelerin piyasanın kralı olan müşteriyi 

tatmin ederek, onu sadık müşteri haline getirme çabalarının GSM sektörü özelinde test edilmesidir. 

Konunun seçilmesindeki neden, müşteri tatmini ve müşteri sadakati kavramları ve bunların birbiriyle ilişkisi gerek yerli 

ve gerekse yabancı kaynaklarda sıkça işlenmesine ayrıca bu kavramlarla ilgili birçok saha araştırması yapılmasına 

rağmen, GSM sektörünün kendine has koşulları -özellikle numara taşınabilirliği- göz önünde bulundurularak yapılan 

çalışmaların çok fazla olmamasıdır. 

Araştırmada müşteri tatmini - müşteri sadakati ilişkisi test edilip bu durumun ülkemizdeki GSM sektörüne, müşterilerin 

çeşitli demografik kriterler, GSM operatörü değişkenleri vb. etkileri açısından nasıl yansıdığı tespit edilerek, konu ile 

ilgili yazına sınırlı da olsa bir katkı yapması ve GSM sektörü uygulamacılarına kısmen de olsa ışık tutması 

amaçlanmıştır. 

2.2. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma ile müşteri tatmini ve müşteri sadakati ilişkisi müşteri ilişkileri yönetimi paydasında ortaya konacak, 

tatminin ve özellikle de sadakatin yok denecek kadar az olduğu GSM sektöründeki operatörlerin varlığını devam 

ettirebilmesi için piyasanın kralını tatmin etmesi ve akabinde onu sadık hale getirmesi gerektiğinin altı çizilecektir. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

GSM sektöründeki müşteri tatmini – müşteri sadakati arasındaki bağıntıyı belirlemek amacıyla, araştırmada veri 

toplama yöntemlerinden biri olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde; katılımcıların GSM Operatörü değişkenlerini belirlemek amacıyla, Kullanılan GSM Operatörü, Abonelik 

Türü (Faturalı, Faturasız), GSM Operatörüne kayıtlı olunan süre ile ilgili sorular sorulmaktadır. İkinci bölümde müşteri 

tatminini ölçmek amacıyla (Marangoz ve Akyıldız, 2007:108)’de yaptıkları çalışmadan alınan önermeler katılımcıların 

5’li likert ölçeği (1: Kesinlikle Katılıyorum,…, 5: Kesinlikle Katılmıyorum) aralığında değerlendirme yapmaları 

istenilerek sorulmuştur. Üçüncü bölümde müşteri sadakatini ölçmek amacıyla (Marangoz ve Akyıldız, 2007:108)’de 

yaptıkları çalışmadan alınan önermeler katılımcıların 5’li likert ölçeği (1: Kesinlikle Katılıyorum,…, 5: Kesinlikle 

Katılmıyorum) aralığında değerlendirme yapmaları istenilerek sorulmuştur. Dördüncü bölümde; katılımcılara 

demografik kriterlere (Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum, Aile Geliri, Üniversite Okurken Kalınan Yer, Ailenin İkamet 

Ettiği Yer) ve öğrenim kriterlerine (Okunan Bölüm, Öğrenim Türü, Not Ortalaması) ilişkin sorular yöneltilmiştir. 

Araştırma GSM sektörünün gözde segmenti olan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Ancak hem kaynak hem de 

zaman gerekçeleriyle araştırmanın kapsamı Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile 

sınırlandırılmıştır. Uygulama 2012 -2013 Bahar Yarılında, Adıyaman Üniversitesi’nin resmi internet sayfasına anketin 

online olarak yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Anketin örneklemi Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek 

Yüksekokulu’nda aktif olarak öğrenim gören 1970 öğrenciden anketi online ortamda dolduran 699 öğrenci olarak 

belirlenmiştir. Ana kütle 1970 olarak kabul edildiğinde n= Nt2pq/d2(N-1)+t2pq formülü (Baş, 2010:40), istatistiki 

olarak 699 örneklem büyüklüğünün anlamlı sonuçlar vereceğini göstermektedir. Elde edilen veriler SPSS 18.00 

programıyla analiz edilmiştir. 

2.3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli aşağıda sunulmaktadır. Araştırma modelinde; ilk olarak katılımcıların demografik kriterlerinden 

baz olarak alınan ‘Aile Geliri’ ve ‘Ailenin İkamet Ettiği Yer ile GSM Operatörü tercihi arasında ilişkinin olup olmadığı 

incelenmektedir. İkinci aşamada; katılımcıların Öğrenim Kriterlerinden ‘Not Ortalaması’ ile GSM Operatörü tercihi 

arasında ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. Üçüncü aşamada Kullanılan GSM Operatörü ile GSM Operatörü 

Değişkenleri (Abonelik Türü, Kayıtlı Olunan Süre) arasında ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. Dördüncü 

aşamada; Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Tatmini arasında ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. Beşinci 

aşamada Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Sadakati arasında ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. Altıncı 

aşamada ise; Müşteri Tatmini ile Müşteri Sadakati arasında ilişkinin olup olmadığı incelenmektedir. 
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Tablo-2: Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmanın Hipotezleri aşağıda sunulmuştur: 

H1: Ailenin Ortalama Geliri ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında İlişki Vardır. 

H2: Ailenin İkamet Ettiği Yer ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında İlişki Vardır. 

H3: Öğrencinin Not Ortalaması ile Kullanılan GSM Arasında İlişki Vardır. 

H4: GSM Operatörüne Kayıtlı Olunan Süre ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında İlişki Vardır. 

H5: GSM Operatörüne Abonelik Türü ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında İlişki Vardır. 

H6: Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Tatmini Arasında İlişki Vardır. 

H7: Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Sadakati Arasında İlişki Vardır. 

H8: Müşteri Tatmini ve Sadakati Arasında İlişki Vardır. 

2.4. Verilerin Analizi 

2.4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri, Öğrenim Kriterleri ve Kullanılan GSM Operatörü 

Değişkenleri 

Tablo-3: Demografik Kriterler 

Cinsiyet Frekans % Medeni Durum Frekans % 

Erkek 373 53,4 Evli 29 4,1 

Bayan 326 46,6 Bekar 670 95,9 

Toplam 699 100,0 Toplam 699 100,0 

Yaş Frekans % Besni’de Kaldığınız Yer Frekans % 

18 Altı 5 0,7 Devlet Yurdu 168 24.0 

18 – 22 537 76,8 Özel Yurt 197 28,2 

23 – 27 137 19,6 Arkadaşlarla Birlikte Ev 246 35,2 

28 – 32 13 1,9 Aile Yanı 88 12,6 

33  ve Üzeri 7 1,0 

Toplam 699 100,0 Toplam 699 100,0 

Aile Geliri 

(TL) 

Frekans % Ailenin İkamet Ettiği Yer 

(Coğrafi Bölge) 

Frekans % 

0 – 499 103 14,7 Akdeniz 107 15,3 

500 – 999 245 35,1 Karadeniz 13 1,9 
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1000 – 1499 189 27,0 Marmara 25 3,6 

1500 – 1999 95 13,6 Güneydoğu Anadolu 449 64,2 

2000 – 2499 32 4,6 Doğu Anadolu 90 12,9 

2500 ve Üzeri 35 5,0 İç Anadolu 12 1,7 

Ege 3 0,4 

Toplam 699 100,0 Toplam 699 100,0 

Tablo-4: Öğrenim Kriterleri 

Okuduğunuz Bölüm Frekans % Öğrenim Türü Frekans % 

İktisadi Program 533 76,3 Birinci Öğretim 392 56,1 

Teknik Program 166 23,7 İkinci Öğretim 307 43,9 

Toplam 699 100,0 Toplam 699 100,0 

Not Ortalamanız Frekans % Not Ortalamanız Frekans % 

00.00 – 0.49 2 0,3 2.00 – 2.49 170 24,3 

0.50 – 0.99 3 0,4 2.50 – 2.99 264 37,8 

1.00 – 1.49 18 2,6 3.00 – 3.49 132 18,9 

1.50 – 1.99 75 10,7 3.50 – 4.00 35 5,0 

Toplam 699 100,0 

Tablo - 5:GSM Operatörü Değişkenleri 

Kullanılan GSM 

Operatörü 

Frekans % Abonelik Türü Frekans % 

Turkcell 169 24,2 Faturalı 89 12,7 

Vodafone 415 59,4 Faturasız 610 87,3 

Avea 115 16,5 

Toplam 699 100,0 Toplam 699 100,0 

Kayıtlı Olunan Süre Frekans % Kayıtlı Olunan Süre Frekans % 

1 Yıldan Az 159 22,7 4 Yıl 72 10,3 

1 Yıl 100 14,3 5 Yıl 73 10,4 

2 Yıl 101 14,4 6 Yıl ve Üzeri 114 16,3 

3 Yıl 80 11,4 

Toplam 699 100,0 

 

Ankete katılan üniversite öğrencilerinin demografik kriterleri incelendiğinde; %53,4 oranı ile çoğunluğun erkek 

katılımcı olduğu, %95,9 oranı ile bekar katılımcıların büyük bir çoğunluğu oluşturduğu, %35,1 oranı ile çoğunluğun 

500 - 999 TL arası aile gelirine sahip olduğu görünmektedir. Katılımcıların öğrenim kriterlerine bakıldığında; %56,1 

oranı ile çoğunluğun birinci öğretim öğrencilerinden oluştuğu ve %37,8 oranı ile çoğunluğun 2.50 - 2.99 arası not 

ortalamasına sahip olduğu görünmektedir. 

Katılımcıların GSM operatörü değişkenleri incelendiğinde; katılımcıların %24,2’sinin Turkcell, %59,4’ünün Vodafone, 

%16,5’inin ise Avea kullandıkları görünmektedir. 

Bu oranlar Tablo-1’deki oranlar ile karşılaştırıldığında; Turkcell’in Türkiye genelinde sektörün %52,4’ünü elinde 

bulundurmasına rağmen ankete katılan üniversite öğrencileri arasındaki kullanım oranının %24,2 olması Turkcell’in 
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üniversite öğrencilerine sunduğu değer setini gözden geçirmesi gerektiğini göstermektedir. Vodafone’nun Türkiye 

genelinde pazar payının %27,9 olmasına rağmen ankete katılan üniversite öğrencileri arasındaki kullanım oranının 

%59,4 olması bu operatörün gençlere yönelik uyguladığı tarifelerin ve pazarlama iletişimi politikalarının başarılı 

olduğunu ortaya koymakla beraber, pazarın liderliğini ele geçirmek için Turkcell’i ciddi bir biçimde zorladığı 

görünmektedir. Avea’nın ise Türkiye geneli pazar payı %19,7 olup ankete katılan öğrencilerin arasındaki kullanım 

oranı da yakın bir değer olan %16,5 seviyesindedir. Bu durum Avea’nın hem Türkiye genelinde, hem de çalışmanın ana 

kütlesi olan Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulunda kullanım oranının paralellik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. 

Ayrıca ankete katılan öğrencilerin %87,3 oranı ile faturasız abonelik tercih etmeleri, GSM Operatörlerinin ön ödemeli 

hatların sunduğu tarife ve imkanların sürekli iyileştirilmesi yönünde çaba göstermeleri gerektiğini göstermektedir. GSM 

Operatörüne kayıtlı olunan süre itibariyle, katılımcıların %22,7’sinin halen kullandığı GSM Operatörüne 1 yıldan az 

süredir kayıtlı olduğunu beyan etmesi, numara taşınabilirliği uygulamasının GSM sektöründe müşteri sadakati olgusunu 

yok olma noktasına getirdiğinin göstergesidir. 

2.4.2. Faktör Analizi 

“Faktör analizi, aralarında ilişki bulanan çok sayıda değişkeden oluşan bir veri setine ait temel faktörlerin (ilişki 

yapısının) ortaya çıkarılarak araştırmacı tarafından veri setinde yer alan kavramlar arasındaki ilişkilerin daha kolay 

anlaşılmasına yardımcı olmaktır” (Altunışık vd., 2010:262). 

2.4.2.1. Müşteri Tatmini Faktör Analizi 

“Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi; faktör analizinin uygunluğunu gösteren indistir. KMO 

değeri olarak 0,5 – 1,00 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken 0,5’in altındaki değerler faktör 

analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığının göstergesidir. Ancak genel olarak araştırmacılarca tatminkar 

olarak düşünülen asgari KMO değeri 0,7’dir” (Altunışık vd., 2010:266). 

 

Tablo-6: Müşteri Tatmini KMO and Bartlett's Test SPSS Çıktısı 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,734 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1055,161 

Df 3 

Sig. ,000 

 

Tablo - 6’da KMO değişkenlerinin (müşteri tatmini için) faktör analizine uygunluğunun tatminkar düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo – 7: Faktör Analizi ile İlgili Özdeğer ve Varyans Yükleri 

 Total % of Variance Cumulative % 

Müşteri Tatmini 2,386 79,535 79,535 

Kaynaklar faktörlere ait varyansın toplamının %60 değerinden yüksek çıkmasını önermektedir (Nakip, 2013:521). 

Araştırmanın faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yüzdesi toplamı 79,535 çıkmıştır. Bu oranın %60’dan yüksek 

olması, analizin geçerli olduğunu işaret etmektedir. 

2.4.2.2. Müşteri Sadakati Faktör Analizi 

“Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi; faktör analizinin uygunluğunu gösteren indistir. KMO 

değeri olarak 0,5 – 1,00 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken 0,5’in altındaki değerler faktör 

analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığının göstergesidir. Ancak genel olarak araştırmacılarca tatminkar 

olarak düşünülen asgari KMO değeri 0,7’dir” (Altunışık vd., 2010:266). 
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Tablo – 8: Müşteri Sadakati KMO and Bartlett's Test SPSS Çıktısı 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,870 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2581,372 

Df 10 

Sig. ,000 

Tablo- 8’de KMO değişkenlerinin (müşteri sadakati için) faktör analizine uygunluğunun tatminkar düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo – 9: Faktör Analizi ile İlgili Özdeğer ve Varyans Yükleri 

 Total % of Variance Cumulative % 

Müşteri Sadakati 3,738 74,761 74,761 

 

Kaynaklar faktörlere ait varyansın toplamının %60 değerinden yüksek çıkmasını önermektedir (Nakip, 2013:521). 

Araştırmanın faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yüzdesi toplamı 79,535 çıkmıştır. Bu oranın %60’dan yüksek 

olması, analizin geçerli olduğunu işaret etmektedir. 

2.4.3. Güvenilirlik Analizi 

Çeşitli kaynaklardan oluşturulan ölçeğin güvenilirliğinin ölçümünde Alfa Katsayısından (Cronbach’s Alpha) 

yararlanılmıştır. 

“Ölçeği oluşturan maddelerin test içindeki ortalama korelasyonlarının hesaplanması yoluyla, ölçümün içsel 

tutarlılığını gösteren alfa katsayısı 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin 

güvenilir olduğunun söylenebilmesi için alfa katsayısının aldığı değerin 0,60‘dan yüksek olması hatta 0,70‘e yakın bir 

değer alması beklenmektedir” (Karaca, 2013:102). 

Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre ölçeğin hesaplanan alfa katsayısı 0,961 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla kullanılan 

ölçeğin içsel tutarlılığı ve güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

2.4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Hipotezlerin test edilmesinde Ki-Kare Testi kullanılmıştır. “İki değişkenin birbirinden bağımsız olması, aralarında bir 

ilişkinin olmaması anlamına gelir. Ki-Kare testi değişkenlerin bağımsızlığını ölçmede yaygın olarak kullanılmaktadır” 

(Altunışık vd., 2010:216). 

Hipotezler Pearson Chi-Square değeri ve buna tekabül eden %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

Hipotezlerin test edilmesine ilişkin üretilen tablo aşağıda sunulmuştur: 

 

Tablo-10: Hipotezlerin Testi 

 

 

Hipotez 

Pearson 

Chi – 

Square 

Değeri 

Kabul / Red 

H1: Ailenin Ortalama Geliri ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında 

İlişki Vardır. 

0,034 Kabul 

H2: Ailenin İkamet Ettiği Yer ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında 

İlişki Vardır. 

0,003 Kabul 

H3: Öğrencinin Not Ortalaması ile Kullanılan GSM Operatörü Arasında 

İlişki Vardır. 

0.199 Red 

H4: GSM Operatörüne Kayıtlı Olunan Süre ile Kullanılan GSM 0,000 Kabul 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

464 
 
 

 

Operatörü Arasında İlişki Vardır. 

H5: GSM Operatörüne Abonelik Türü ile Kullanılan GSM Operatörü 

Arasında İlişki Vardır. 

0,000 Kabul 

H6: Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Tatmini Arasında İlişki 

Vardır. 

0,04 Kabul 

H7: Kullanılan GSM Operatörü ile Müşteri Sadakati Arasında İlişki 

Vardır. 

0,05 Kabul 

H8: Müşteri Tatmini ve Sadakati Arasında İlişki Vardır. 0,000 Kabul 

2.5. Hipotez Sonuçlarının Yorumlanması ve Değerlendirmeler 

GSM sektörü acımasız rekabet kurallarının hakim olduğu bir sektör konumunda bulunmaktadır. Ayrıca özellikle 2009 

yılında uygulamaya konulan numara taşınabilirliği uygulaması ile birlikte GSM sektöründe bir operatörün müşterisini 

elinde tutması bir insanın avucunda kor ateş tutması kadar zorlaşmıştır. 

Çalışmanın hipotez testlerinden de anlaşılacağı gibi; Kullanılan GSM Operatörü, müşterinin ailesinin ikamet ettiği yere 

ve aile gelirine göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren GSM Operatörlerinin müşteriye sunacakları 

değer setini bu iki kriteri göz önünde bulundurarak dizayn etmeleri yararlarına olacaktır. 

Kullanılan GSM Operatörü, operatöre kayıtlı olunan süreye ve abonelik türüne göre farklılık göstermektedir. Bu 

bağlamda GSM Operatörlerinin özellikle Müşteri Yaşam Boyu Değeri unsuru çerçevesinde sadık müşterilerini elde 

tutmak için özel bir çaba sarf etmeleri durumunda rekabet avantajı sağlamaları mümkün görünmektedir. 

Araştırmamızın odak noktasını oluşturan müşteri tatmini – müşteri sadakati ilişkisi; hem GSM Operatörü bazında hem 

de müşteri tatmini ile müşteri sadakatinin kendi arasında kuvvetli bağ olduğu sonucuna ulaşılarak literatür ve genel kanı 

bir kez daha teyit edilmiştir. 

GSM Operatörleri, müşteri tatmini ve müşteri sadakatinin birbirinin mütemmim cüzü (bütünleyici parçası) olduğu 

realitesinden hareket ettikleri takdirde bir insanın avucunda kor ateş tutması kadar zor olan, müşteriyi elde tutma 

hedefini gerçekleştirmek adına ellerine kuvvetli bir zırh geçirmiş olacaklardır. 
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ÖZET 

Yoğun rekabet ortamında isletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için rakiplerine karşı üstünlük 

sağlamaları ve farklı olmaları gerekmektedir. Firmaların ürünler arasında farklılık yaratma isteği markalaşma 

kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kendi markalarının uzun dönemli bir başarı sağlamasını isteyen firmalar, 

var olan müşterilerini ve ileride müşteri olmasını istedikleri potansiyel tüketicileri markalarına bağımlı hale getirmeyi 

amaçlamaktadırlar. İşletmeler açısından marka bağlılığı, pazarlama faaliyetlerini azaltması, işletmeleri rakip firmalara 

karşı koruması ve rakiplerine karşı daha üstün bir konuma getirmesi dolayısıyla büyük önem ifade etmektedir.  Bu 

araştırmada marka bağlılığını etkileyen faktörleri ölçmeyi amaçlayan bir çalışma ortaya konmuştur. Bu nedenle 

araştırma kapsamında Gaziantep ilinde yerleşkesi bulunan; Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve 

Zirve Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 433 katılımcı üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin satın alma davranışları açısından marka bağlılığını etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılan 

çalışmada toplanan veriler analiz edilerek elde edilen bulgulara değinilmiştir. Çalışma sonucunda, Üniversite 

öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinde marka bağlılıklarını etkileyen faktörlerin, ürünün markasına duyulan inanç, 

ürünün teknik özellikleri,  marka tanınmışlığı ve üretici firmaya duyulan güven olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Tüketici Davranışları, Satın Alma Davranışları, Marka, Marka Bağımlılığı, Cep Telefonu 

 

AN EMPIRICAL STUDY ON FACTORS AFFECTING THE BRAND LOYALTY IN MOBILE 

PHONE PREFERENCE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 

 

ABSTRACT 

In a highly competitive environment,  Businesses must be different and provide superiority against their rivals to sustain 

and grow their businesses. The desire to create differences of firms between the products has led to the emergence of 

the concept of branding. Companies wishing to provide a long term success of their brand, aim to make existing and 

future customers dependent on their brand. Brand loyalty refers a great importance, thus decreasing marketing 

activities, protecting against competitors and providing a superior position against competitors. A study has revealed 

aimed to measure the factors that influence brand loyalty in this research. Therefor, within the scope of research, A 

survey were applied on 433 partcipants consisting of students of Gaziantep University, Hasan Kalyoncu University, and 

Zirve University in the city of Gaziantep. In the study, Collected data to determine the factors that affect the brand 

loyalty, was analyzed and mentioned to the findings. In the result of study, It was concluded that in the University 

students mobile phone preferences, the factors that affect brand loyalty are belief in the products of the brand, product 

specifications, brand recognition and manufacturer trust 

Keywords: Consumer Behavior, Buying Behavior, Brand, Brand Loyalty, Mobile Phone 
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Giriş 

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişimler ile paralellik gösteren pazarlama anlayışındaki gelişmeler ile, 

tüketicilerin önemi firmalar için her geçen gün artarak kendini göstermektedir. Modern pazarlama anlayışı ile tüketici 

davranışlarının nasıl gerçekleştiğini ve bu davranışları etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi, firmalar için üzerinde 

durulması gereken önemli konuların başında gelmektedir. Bu stratejilerden biriside firmayı rakiplerden ayırabilecek 

hatta onların bir adım önünde olmasını sağlayabilecek, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir marka stratejisi 

oluşturmaktır.  Markalar, firmaları diğerlerinden ayıran önemli etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle marka imajı 

ile kendini özdeşleştiren tüketiciler, uzun yıllar boyunca satın aldıkları markayı değiştirmeyi düşünmemektedirler. 

Ayrıca, tüketiciler genellikle farkında olmadıkları yada hakkında bilgi sahibi olmadıkları markayı satın alma kararında 

değerlendirmeye daha az almakta veya hiç değerlenmektedirler. Günümüzde bir firmanın marka değerinin büyük 

öneme sahip olduğu hatta tüm varlıklarından daha yüksek bir değere sahip olduğu düşünüldüğünde, markaların firmalar 

açısından ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Firmalar için önemli olan, güçlü bir marka konumlandırması ile 

markalarının devamlılığını sağlamaktır. Bu sayede firmanın uzun ömürlü olması sağlanacaktır. Marka bağlılığı  üzerine 

yapılan bir çok çalışma sonucunda marka bağlılığının çocuk yaşlarda oluşmaya başladığı ve 16 - 28 yaşları arasındaki 

genç tüketici gruplarında oldukça güçlü bir hale geldiği görülmektedir. Bu genç tüketiciler, değişen ve gelişen dünyaya 

paralel olarak eski kuşaklardan oldukça farklı tercih ve tutumlara sahip bulunmaktadırlar. Bu gençlerin hayatında 

markanın yeri ise büyük bir rol oynamaktadır. Araştırma kapsamında Gaziantep ilinde yerleşkesi bulunan; Gaziantep 

Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 433 katılımcı üzerinde anket 

çalışması uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu, öğrencilerin cep telefonu markalarına olan bağımlığını ve 

bu bağımlılığı etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Marka  Kavramı 

Dünya koşullarının baş döndürücü bir hızla değiştiği, dünya ticareti ve ekonomik akımların yeni bir yapılanma 

içerisinde olduğu günümüzde güçlü markalar oluşturmanın önemi, iş dünyasının rekabetçi ortamında her geçen gün 

etkisini daha fazla hissettirmektedir (Selvi, 2007: 5). Urde’ye göre şirketlerin geleceği markalarda yatmaktadır. Firma 

stratejisinin oluşturulmasında markaları “başlangıç noktası” olarak kabul etmek, “marka odaklılık” adı verilen yeni 

yönelim için önemli bir önkoşuldur. Oluşturulan markalar, firmaların rekabet güçlerini arttırdığı gibi, büyüme ve 

karlılık oluşturulmasında da büyük potansiyele sahiptir. Markaların bu potansiyelinin farkına varılması, sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğünü hedefleyen firma stratejilerinin oluşturulmasında markaları çok önemli bir konuma getirmektedir 

(Urde, 1994: 18). Amerika Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka; “ürünlerini satışa sunan bir firma veya grubun 

mal ve hizmetlerini tanımlamak ve piyasadaki diğer emsallerinden ayırabilmek için kullandıkları isim, sembol, tasarım 

veya bunların çeşitli Kombinasyonları”dır (Çakırer, 2013: 7). Bir başka tanıma göre ise marka aynı ya da farklı, çeşitli 

niteliklerde ve sektörlerdeki ürün/hizmetlerin birbirinden kolayca ayrılmalarını sağlayan, yapılan ürün/hizmet dizaynları 

ve çalışmaları ile benzerlerinden farklılaştırılan, ürün ile birlikte onu piyasaya sunan kişileri ve firmaları da tanımlayan, 

basım ve yayım yoluyla geniş kitlelere duyuran, tanıtan, onları başkalarının taklit etmesi ya da haksız davranışları 

karşısında ait olduğu ülkenin ya da uluslararası hukuk kurallarının çerçevesinde koruyan; isim, sözcük grubu, harf, 

rakam, renk, Şekil, ve dizayn bileşimini ifade etmektedir (Kırdar, 2007: 234). 

Markanın Önemi 

Marka, bir işaret olma özelliğinin yanı sıra beraberinde birçok özelliği de taşımaktadır. İsim olmasının altındaki 

sorumluluk, bu ismin korunması ve kalitesinin sürekliliğinin sağlanması sorumluluğunu getirmektedir. Don Schultz’a 

göre; “21. yüzyılda marka ve marka yönetiminin önemi daha da artacaktır. Yeni dönemde markanın tanımı da önemli 

değişiklikler gösterecektir. Marka yönetimi, marka yaratmak, markaya bir imaj ve içerik yüklemek konularına 

odaklanacaktır”.  Schultz'a göre, “bunlarla birlikte müşteriye ulaşmak konusu da önem kazanacak. Marka artık sahip 

olduğu imaj, içerik ve müşterisiyle tanımlanacak. Daha çok kurum sahip oldukları markada müşterinin yarattığı farkı 

keşfedecektir” (Bişkin, 2010: 415-416). Bir ürünün markalanıp, markalanmaması ya da nasıl bir marka seçileceği 

sorusu işletme yöneticilerini düşündüren bir konudur. Çünkü ürün, markasına büründükten sonra, marka ürünün 

ayrılmaz bir parçası olmakta, ürüne ilişkin politikaları ve satış arttırma çabaları üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip 

bulunmaktadır. İşletmeler üç ayrı nedenle ürünlerini markalama çabasına girişmektedirler (Ak, 2009: 17): 

 Fiziki Tanımlama: İşletmenin sahip olduğu ürünlerin tek tek fiziki tanımlamaları ürün hatları, ulaşım, 

stoklama, sıralama, etiketleme ve çeşitli ürünlerin envanterlerini çıkarma açısından önemlidir. 

 Yasal Koruma: Ticari marka aracılığıyla işletmenin ürün ya da ürünlerine verilen marka ve markanın 

çağrıştırdığı tüm değerlerin yasa tarafından korunmaya alınmasıdır. 

 Pazarlama Çabalarına Temel Teşkil Etme: Marka ürünü tanımlamak için bir yoldur ve ancak 

böylelikle anlamlı bir pazarlama programı uygulanabilir. 

Markanın piyasada oluşturduğu imaj, marka sahipleri için çok önemli bir sermayedir (Eru, 2007: 66). Marka, başarılı 

bir ürünle doğru bir Şekilde  ilişkilendirilebilir ise, işletmeler sadık müşteriler oluşturabilir. İsletmeler güçlü bir müşteri 

sadakati ile güçlü bir marka oluşturabilirlerse, dağıtım kanallarını kontrol altında tutabilirler (Çifci ve Cop, 2007: 71). 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

468 
 
 

 

Marka Bağlılığı (Sadakati) 

Güncel çalışmalarda tüketici ile marka arasındaki ilişki çerçevesinde ele alınan marka bağlılığı, hem marka ile ilgili 

literatürde hem de tüketici davranışı literatüründe üzerinde önemle durulan bir konudur (Özdemir ve Koçak, 2012: 129). 

Marka bağlılığını yaratmak, marka yöneticilerinin ilk hedefidir. Markanın avantajlarını yaşayabilmek için tüketicide bir 

marka bağlılığı yaratmak gerekir. Bu bağlılık fiyat kontrolünü elde tutarak firmaların kâr marjını yükseltebilmesine 

yardımcı olmaktadır (Eru, 2007: 72). Dick ve Basu, marka bağlılığını “birçok alternatif arasından bir karar verme birimi 

tarafından zaman içerisinde istikrarlı olarak devam ettirilen davranışsal tepki olarak ele almıştır” (Dick ve Basu, 1994: 

102). Oliver “tercih edilen bir ürün veya hizmetin gelecekte de satın alınacağına dair güçlü bağlılık olarak” tanımlarken 

(Oliver, 1999: 34), Biong ise, belirli bir fiyat aralığı  içerisinde markadan memnun kalmış olan müşterilerin aynı 

markayı tekrar satın alma niyetlerinin ölçümlenmesi olarak tanımlamaktadır (Biong, 1993: 23). Bir  başka tanıma göre 

ise Marka bağlılığı tüketicinin sadece içinde bulunulan zamanda değil, gelecek dönemlerde de belirli bir markayı satın 

alması olarak tanımlanmaktadır. Doyum elde eden tüketicilerin markanın fiyat toleransı ile tekrar satın alma niyetinin 

ölçümlenmesi olarak da ifade edilmektedir. Marka bağlılığı aynı zamanda gelecek dönemlerdeki marka tercihleri ve 

marka davranışlarının belirleyici faktörü, daha genel bir ifadeyle ürünün tekrarlanan satın alımlarına ait olumlu mesaj 

yayımıdır (Aktuğlu, 2014: 37). Bu tanımlara dikkat edilecek olunursa tüm marka bağlılığı tanımlarının marka 

bağlılığının bir yönünü ele aldıkları görülür. Marka bağlılığı aslında tüm tanımların toplamıdır. Ancak sadece belirli 

pazar şartlarında marka bağlılığının belirli öğelerinin öne çıktığını söylemek doğru olacaktır. Nitekim marka 

bağlılığının ne olduğunu aslında pazar şartları belirlemektedir. Marka bağlılığından  bahsederken hangi kısıtlar altında 

hareket edildiğinin de belirtilmesi gerekmektedir (Demir, 2012: 107). Marka bağlılığının  pazardaki rekabetçi diğer 

markalar için bir engel oluşturduğu ve rekabetçi markaların sunacağı alternatif tekliflere karşı tüketici hassasiyetini 

azalttığı belirtilmektedir (Özdemir ve Koçak, 2012: 132). Bu sayede, marka bağlılığı  belirli bir markaya aynı ürün 

sınıfında bulunan diğer markalara karşı koruma sağlamakta, benzer markaların yaptıkları yeniliklere ve değişikliklere 

karşı alınacak tedbirler için işletmeye zaman kazandırmaktadır (Ballester ve Alemán, 2001: 1240). 

Cep Telefonu Sektöründeki Gelişmeler ve Cep Telefonu Kullanımında Marka Bağlılığı 

Marka; üretici ve satıcının, tüketicilere belirli özellik, fayda ve hizmeti sürekli olarak sunacağının bir vaadi olup kalite 

garantisini de ifade etmekte ve ürüne yönelik olarak tüketiciler için farklı anlamlar taşımaktadır Başarılı bir marka ise, 

rekabet ortamında tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve tüketici tarafından değer -katılmış olarak 

algılanmaktır (Akpınar, 2008: 1). Başarılı bir marka için diğerlerinden üstün bir konumda olabilmenin önemli 

yollarından birisi ise, kendine bağımlı müşteriler yaratabilmektir. Artan rekabet koşullarında müşteri memnuniyeti 

yaratarak müşterileri elde tutma ve müşteri bağlılığını sağlama günümüz piyasalarında stratejik bir zorunluluk haline 

gelmektedir. Sadık müşteri uzun yıllar firmayı terk etmeden şirkete bağlı kalmakta, diğer müşterilerden daha fazla ve 

daha sıklıkla firmanın ürünlerini satın almakta, daha az fiyat duyarlılığı göstermekte, rakip firmalara fazla rağbet 

etmemekte, firma hakkında olumlu konuşarak firmanın reklamını yapmakta, kaliteli hizmet ve ürünler için fazla fiyat 

ödemektedir (Marangoz, 2006: 111).  Diğer sektörler de olduğu gibi bu durum cep telefonu üreticileri için de geçerli 

olmaktadır. Cep telefonu ile ilgili yapılan sosyolojik çalışmalar, cep telefonunun “mobilite”, kişiselleştirme ve 

ulaşılabilirlik özelliklerinden yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Cep telefonu kullanımı ile ilgili çalışmaların çoğunlukla 

gençler üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca, cep telefonu kullanımını günlük yaşamlarına en hızlı biçimde adapte eden 

grubun 16-28 yaş arası gençler olduğu görülmüştür (Özaşçılar, 2012: 47). Sosyal hayatta cep telefonlarıyla etkileşim, 

dünyanın birçok bölgesinde çocukluk döneminden itibaren başlamaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki gençler 

arasında cep telefonu sahipliği Macaristan’da %79, Almanya’da %94, Avustralya’da %65, İspanya’da %72, Fransa’da 

%81, İsveç’te %91’dir. Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre Türkiye’de hanelerde cep 

telefonu sahipliği 2004’te %53,7 iken 2013’de %93,7’ye yükselmiştir (Ergin, Uzun ve Bozkurt: 2014: 543). 

Tüketicilerin cep telefonu kullanımını kısa sürede benimsemeleri ve bu yöndeki taleplerinin hızla artması, 

telekomünikasyon sektöründe görülen hızlı teknolojik gelişmeler, maliyetlerin düşmeye başlaması ile yaşanan rekabet, 

bu pazarın ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden bir kaçıdır   (Temelli, 2004: 109).  Aşağıda yer alan Gartner' ın 

2014 yılı için cep telefonu satış miktarlarını ve üretici firmaların pazar paylarını gösteren araştırmasına ait veriler cep 

telefonu sektörünün büyüklüğünü ve önemini  ortaya koymaktadır. 

         Tablo 1: Dünya Genelinde 2014 Cep Telefonu Satış Miktarları 

 

Markalar 

2014 

Birimler 

2014 Pazar 

Payı (%) 

2013 

Birimler 

2013 Pazar 

Payı (%) 

Samsung 392,546 20,90 444,472 24,60 

Apple 191,426 10,20 150,786 8,30 

Microsoft 185,66 9,90 250,835 13,90 

Lenovo* 84,029 4,50 66,463 3,70 
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LG Electronics 76,096 4.0 69,094 3,80 

Huawei 70,499 3,80 53,296 2,90 

TCL Communication 64,026 3,40 49,538 2,70 

Xiaomi 56,529 3.0 13,423 0.7 

ZTE 53,91 2,90 59,903 3,30 

Sony 37,791 2.0 37,596 2,10 

Micromax 37,094 2.0 25,431 1,40 

Diğerleri 629,36 33.5 587,764 32.5 

Toplam 1,878,968 100.0 1,808,600 100.0 

         Kaynak: (Ekholm 2015: 1) 

 

Yukarıda verilen Tablo 1 incelendiğinde 2014 yılı için toplam 1,878,968,000 adet cep telefonu satışı gerçekleştiği 

ortaya çıkmaktadır. Yine Tablo 1 incelendiğinde cep telefonu pazarında Samsung markasının %20,9' luk pazar payı ile 

pazar lideri konumunda olduğu ve onu da Apple markasının %10,2' lik bir pazar payı ile takip ettiği görülmektedir. 

        Tablo 2: Dünya Genelinde 2014 Yılı Akıllı Cep Telefonu Satış Miktarları 

Markalar 
2014 

Birimler 

2014 Pazar 

Payı (%) 

2013 

Birimler 

2013 Pazar 

Payı (%) 

Samsung 307,597 24,70 299,795 30,90 

Apple 191,426 15,40 150,786 15,50 

Lenovo 81,416 6,50 57,424 5,90 

Huawei 68,081 5,50 46,609 4,80 

LG Electronics 57,661 4,60 46,432 4,80 

Diğerleri 538,71 43.3 368,675 38.0 

Toplam 1,244,890 100.0 969,721 100.0 

        Kaynak: (Ekholm 2015: 1) 

Yukarıda verilen Tablo 2 incelendiğinde dünya genelinde gerçekleşen akıllı cep telefonun satış miktarının 1,244,890 

olduğu görülmektedir. Markalara ait pazar payları incelendiğinde ise Samsung markasının %24,7'lik bir pazar payı ile 

pazar lideri konumunda olduğu onu da Apple markasının %15,4' lük  pazar payı ile takip ettiği görülmektedir. 

Gartner'ın yapmış olduğu bu çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde ve dünya nüfusunun 7,2 milyar civarlarında 

olduğu düşünüldüğünde ortalama her dört kişiden birinin 2014 yılında bir cep telefonu satın aldığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, 2013 verileri incelendiğinde yapılan satışların 2014 yılı satışlarından sadece 70 milyon daha az olması yani 

2013 yılı satışının da 1.8  milyar adetin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Bu durumda dünya nüfusunun 7,2 

milyar olduğu düşünüldüğünde her yıl yapılan 1,8 milyarlık satış miktarları, cep telefonu kullanım süresi hakkında da 

bir fikir vermektedir. 

Literatür İncelemesi 

Literatür çalışmaları sonucu, Gaziantep ilinde, üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımında marka bağlılığı 

üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak sınırlı sayıda da olsa farklı bölgelerde yada ülkelerde bu alanda 

yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Bununla birlikte marka bağlılığı ve cep telefonu kullanımı üzerine bir çok 

çalışmaya rastlanılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir. Negi ve Pandey (2013) Hindistanın Dehradun 

şehrinde yapmış olduğu çalışmada gençlerin cep telefonu markası tercihlerinde belirleyici faktörler üzerine yaptığı 

çalışmasında, Yüksek gelire sahip olan gençlerin daha pahalı olan cep telefonunu tercih ettikleri ve bunu sosyal 

statülerini gösteren bir araç olarak kullandıklarını, düşük gelire sahip olan gençlerin ise daha ekonomik cep telefonu 

markalarını daha çok pil ömrü ve diğer teknik özellikleri için kullandıklarını tespit etmiştir. Wilska (2003) 

Finlandiya'da, Wei & Lo (2006) Tayvan'da yaptıkları çalışmalarında cep telefonu kullanımında cep telefonu marka 

tercihlerinde cinsiyet farklılığı üzerinde dururken. Martensen, (2007) Danimarkanın Kopenhang şehrinde yapmış 

olduğu çalışmasında 8-12 yaş aralığındaki çocukların  cep telefonu kullanımında marka bağlılıkları üzerinde durmuş ve 

bu çocukların marka bağlılıklarının yetişkin tüketicilere oranla daha zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Türkay (2011) 
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Araştırma kapsamında genç tüketicilerin cep telefonu ve cep telefonu operatörleri markaları karşısında takındıkları 

tutumları ve kullandıkları markaya olan bağlılıkları ölçüp değerlendirmeler yapmıştır. Araştırma sonucunda  elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda marka bağlılığı görülmüş ve öğrencilerin %70’inin en beğendiği 

marka konumunda da Nokia marka cep telefonun bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin cep telefonlarını daha 

çok zaruri nedenlerden dolayı değiştirdikleri tespit edilmiştir. Demir (2012) Marka bağlılığının ölçülmesi üzerine 

yaptığı çalışmasında, cep telefonu sektöründe marka sadakatinin tüketiciler arasında geliştiğini göstermektedir. 

Analizlere göre hem davranışsal hem de tutumsal marka sadakati ölçeğinde pazar payı en büyük olan Nokia markasının 

marka sadakatinin de en yüksek çıktığını göstermektedir. Pazar payı en büyük ikinci marka olan Samsung markasının 

marka sadakatinde de Pazar liderini takip ettiği görülmektedir. Lin (2013) ise Tayvan'da gençlerin cep telefonu markası 

tercihlerinde belirleyen faktörler üzerine yaptığı çalışmasında, yüksek gelire sahip olan gençlerin cep telefonunu marka 

imajının ve tüketici davranışlarının marka bağlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Üniversite 

öğrencilerinin tüketim tercihlerini etkileyen faktörler ile ilgili diğer bir çalışma da Çakır, Çakır ve Usta, (2010) 

tarafından yapılmıştır. Ayrıca, Uzgören vd., (2012) Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin cep telefonu talebi üzerinde 

etkili olan faktörler üzerine bir çalışma yapmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda; öğrencilerin en fazla ön ödemeli Avea 

ve Turkcell GSM operatörlerini kullandıkları, öğrencilerin tercih ettiği cep telefonu markaları içerisinde Nokia’nın ilk 

sırada yer aldığı, öğrencilerin cep telefonu talebi ile ilgili olarak gösterişten daha çok sağlamlık, garanti koşulları ve 

markanın önemli yer tutuğu saptanmıştır. Ayrıca literatür incelemesinde rastlanan cep telefonu kullanımı konusunda 

yapılan bazı çalışmalar ise şöyledir. Özcan ve Koçak (2003) Türkiye’de gerçekleştirdiği “Cep Telefonu Kullanımı 

İhtiyaç ya da Statü Sembolü mü?” başlıklı çalışmada; cep telefonu kullanıcılarının ağırlıklı olarak 18-25 yaş 

grubundakiler (% 49,1) olduğu görülmüştür. Ayrıca, Gülmez (2005) yaptığı araştırmada, GSM sektöründe faaliyet 

gösteren cep telefonu üreticileri ve şebeke isletmelerinin, hedef  kitle olarak gençleri; özellikle de teknolojik gelişmeleri 

yakından takip eden, mobil iletişime hızlı ayak uyduran üniversite gençliğini seçtiğini belirtmektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Cep telefonu sektörünün hareketli ve rekabete açık bir sektör olması, gençlerin teknolojik gelişmelere verdiği önem ve 

merak, gençlerin cep telefonu markaları karsısında takındıkları tutum ve kullandıkları markaya olan bağlılıkları, 

pazarlamacıları gençlerin marka bağlılıklarını etkileyen faktörleri araştırmaya yöneltmiştir. Bu çalışma, Gaziantep 

ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve  Zirve Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler 

üzerinde gerçekleştirilecektir. Çalışmanın amacı öğrencilerin satın alma davranışlarında marka bağlılıklarını etkileyen 

faktörlerin belirlenmesidir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın teorik kısmının oluşturulmasında literatür taraması yapılmış, konu ile ilgili kitap, makale, tez ve internet 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinde marka bağlılığını 

etkileyen faktörlerin öğrenilmesi amacıyla üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Araştırmada bu 

uygulamaya yönelik birincil veriler kullanılmıştır. Birincil verilerin elde edilmesinde en yaygın yöntem olan anket 

seçilmiş ve yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu, Odin vd., (2001),  Eru (2007) ve Türkay (2011) ' in 

gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Üniversite  öğrencilerinin cep telefonu 

seçimlerinde marka bağlılıklarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, Gaziantep ilinde yerleşkesi bulunan 

Gaziantep üniversitesi, Hasan Kalyoncu üniversitesi ve Zirve üniversitesinde eğitimlerini sürdüren toplam 44,500 

öğrenci bu araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen 44,500 öğrenciden oluşan 

araştırmanın evreni için %95 güvenirlilik düzeyinde  kabul edilebilir asgari örneklem hacminin 381 öğrenci olduğu 

tespit edilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 126). Araştırma kapsamında 468 öğrenciye ulaşılarak uygulanan anketlerden 

eksik ve yanlış verilerin bulunduğu anketlerin elenmesi sonucunda toplam 433 anket değerlendirmeye alınmıştır ve  

elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Kısıtları 

 Araştırma bulguları, Gaziantep ilinde yerleşkesi bulunan Gaziantep üniversitesi, Hasan Kalyoncu 

üniversitesi ve Zirve üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile sınırlıdır. 

 Araştırmanın bulguları, bu öğrencilerin görüşleri ile sınırlıdır. 

 Araştırmada incelenen “öğrencilerin cep telefonu tercihinde marka bağlılığını etkileyen faktörler” 

uygulanan anket kapsamı ile sınırlıdır. 

 Araştırma ankette sorulan sorular ile sınırlıdır. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Temel Hipotez: Çalışmanın temel hipotezi, “Üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinde, cep telefonunun teknik 

özellikleri, markanın tanınmışlığı, cep telefonu markasına duyulan inanç ve üretici firmanın müşterinin gözünde sahip 

olduğu güven gibi çeşitli faktörlerin öğrencilerin marka bağlılıklarını etkilediğidir”. 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

471 
 
 

 

H1: Cep telefonunun  markasına duyulan inancın üniversite öğrencilerinin, cep telefonu  marka bağlılıklarını 

etkilemektedir. 

H2: Cep telefonunun teknik özelliklerinin üniversite öğrencilerinin, cep telefonu  marka bağlılıklarını 

etkilemektedir. 

H3: Cep telefonunu markasının tanınmışlığı üniversite öğrencilerinin, cep telefonu  marka bağlılıklarını 

etkilemektedir. 

H4: Cep telefonunu üretici firmasının müşterinin gözünde sahip olduğu güven üniversite öğrencilerinin, cep 

telefonu  marka bağlılıklarını etkilemektedir. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Verilerin analizinde öncelikle öğrencilerin demografik özellikleri ve cep telefonu tercihleri ile ilgili bilgiler ortaya 

konmuştur. Daha sonra ise öğrencilerin cep telefonu marka bağlılığını  etkileyen faktörleri incelemek için oluşturulan 

ölçek Normallik testi, Keşfedici Faktör Analizi ve  Güvenilirlik analizleri sonrasında Regresyon analizi yardımıyla test 

edilmiştir. 

Normallik Testi 

Araştırma problemlerinin sorularının açıklığa kavuşturulabilmesi için öncelikle test yönteminin belirlenmesi 

gerekmektedir. Veriler normal dağılım gösteriyorsa farklılıkları belirlemek için T-Testi veya Anova Testi gibi testler 

(parametrik testler) uygulanmaktadır. Eğer veriler normal dağılmıyorsa; Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney Testi ya 

da Wilcox Testi gibi testler (parametrik olmayan testler) uygulanmaktadır. Bir verinin normal ve/ veya normal dağılıma 

yakın bir dağılım gösterip göstermediği çeşitli yollarla anlaşılabilmektedir. Kolmogorow-Smirnow ve Shapiro-Wilk 

testleri bunlardan en çok başvurulanlarıdır. Test sonucunun anlamlı olması (p < .05), verilerin normal dağılmadığı 

anlamına gelmektedir. Normal bir dağılımda bu değerlerin, + 1.0 ile - 1.0 arasında olması gerekmektedir. Kolmogorov-

Smirnov (K-S) Testi sonuçları Tablo 3' de yer almaktadır. 

          Tablo 3: Normallik Testi Sonucu 

 
Marka 

Örneklem Sayısı 433 

Normal Katsayılar Ortalama 3,3579 

Standart Sapma ,78820 

En Uç Farklar Mutlak ,042 

Pozitif ,029 

Negatif -,042 

Kolmogorov-Smirnov Z ,877 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,425 

Yukarıda Tablo 3' e göre Normallik testinde yer alan anlamlılık (2-Kuyruklu) satırındaki değerin istatistiksel 

hesaplamalarda sınır kabul edilen 0,05’den büyük olması gözlenen dağılımların normal olduğunu göstermektedir. Elde 

edilen bulgulara göre verilerin (K-S değeri = 0,425, p= 0,877; 0,877>0,05’den) normal dağılım gösterdiği 

anlaşılmaktadır. 

Keşfedici Faktör Analizi 

Ölçeğe ait verilerin normallik testi sonrasında normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun ardından, ölçeğe 

uygulanacak parametrik testler öncesinde ölçeğe ait değişkenleri tanımlamak ve değişkenler üzerinde çalışabilmek için 

faktörleri belirlemek amacıyla Keşfedici Faktör Analizi yöntemi uygulanmıştır. Analizin yapılacağı bu ölçekte temel 

bileşenler analizi ile dik döndürme tekniklerinden en sık kullanılan Varimax Eksen Döndürme Tekniği kullanılmıştır. 

Ayrıca, verilerin yapılarının, yapılacak olan faktör analizleri için uygun olup olmadığı için ise Barlett Küresellik testi ve 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluk testi kullanılmaktadır. KMO değeri 0 ile 1 arasındayken, 1 değerine ne 

kadar çok yaklaşırsa, verilerin faktör analizi için o kadar uygun olduğunu göstermektedir. Verilerin yapılarının, 

yapılacak olan faktör analizleri için uygun olup olmadığının ölçülmesi için yapılan  Barlett Küresellik testi ve Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluk testi sonucu Tablo 4' deki gibidir. 
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      Tablo 4: Veri Kümesine İlişkin Analiz Sonuçları 

KMO ve Bartlett Testi                                                 Değer 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure Örneklem Uyum Testi. ,952 

Bartlett Testi Yaklaşık Ki-Kare 7676,151 

Sd. 465 

Anlamlılık. ,000 

 

Tablo 4' de verilen test sonuçlarına göre veriler, faktör analizinin uygulanması için yeterlidir. KMO istatistiği sıfır ile 

bir arasında değer almaktadır. Analiz sonucuna göre bulunan 0,952 test istatistiği uyumun mükemmel olduğunu 

göstermektedir. Barlett testinde de bulunan anlamlılık olasılığı 0,05’den küçüktür. Yani, verilere ait korelasyon matrisi 

birim matristen farklıdır. KFA neticesinde ortaya çıkan faktörlerin döndürme öncesi ve döndürme sonrası toplam 

açıklanan varyans miktarları gösterilmektedir. Öz değerleri 1' den büyük olan toplam beş faktör olduğu görülmektedir. 

Bulunan bu beş faktör ile veri kümesinin içerisindeki toplam değişimin %62,875’i açıklanmıştır. Başlangıçta 5 boyut ve 

toplam 34 sorudan oluşan ölçeğimiz döndürme işlemleri sonrasında oluşan çapraz yüklenmeler ve faktör yüklerinin 

düşük olması nedeni ile çıkarılan bazı sorular sonrasında 5 boyut ve toplam 30 soru olarak düzenlenmiştir. Buna göre 

ilk boyutu Marka inancı (Mİ) oluşturmaktadır. Marka inancı boyutu altında sekiz soru bulunmakta ve bunların 

tamamının faktör yüklerinin 0,5' ten büyük olduğu tespit edilmektedir. Cep telefonu ile ilgili özellikler ise 2. boyut 

olarak belirlenmekte ve 7 sorudan oluşmaktadır. Teknik özelliklerle ilgili soruların da faktör yüklerinin 0,5' in üzerinde 

olduğu görülmektedir. Marka tanınmışlığı 3. faktörü oluştururken, Marka bağlılığı 4. faktörü ve Üretici firmaya güven 

ise 5. faktörü oluşturmaktadır ve faktör yüklerinin de oldukça iyi bir düzeyde olduğu tespit edilmektedir. Faktör analizi 

sonuçlarına göre, ölçülmek istenen ankette yer alan her bir faktör, kendine ait soru grupları ile ölçülmüştür. 

Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik analizi Cronbach alfa katsayısı ile yapılmıştır. Alfa katsayısı, ölçekte yer alan soruların tek boyutta temsil 

edilip edilemeyeceğini ölçen bir katsayıdır. Alfa katsayısı 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Eğer değer 1’e yakın 

çıkarsa, ölçülmek istenen faktöre ait soru setinin homojen bir yapıya sahip olduğu söylenebilir (Eru, 2007: 120). 

    Tablo 5: Faktörlere Ait Güvenirlilik Alfa Katsayıları 

Faktörler Marka 

Tanınmışlığı 

Teknik 

özellikler 

Marka 

İnancı 

Marka 

Bağımlılığı 

Üretici Firmaya 

Güven 

Cronbach Alfa ,890 ,868 ,902 ,863 ,811 

 

Tablo 5 incelendiğinde ölçeğin boyutların güvenirliliğinin oldukça yüksek olduğu anlaşılabilmektedir. 

Araştırma Kapsamındaki Öğrencilerin Demografik Özelikleri ve Cep Telefonu Tercihine Ait Veriler 

 Araştırmaya katılanların %37,9 ‘luk kısmı yani 164 kişi bayan %62.1’lik kısmı yani 269 kişi  ise 

erkektir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı incelendiğinde; 231 öğrenci ile 19 - 21 yaş ve 128 öğrenci 

ile 22 - 23 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin  %63,7' si yani 276' sı Gaziantep Üniversitesinde ; %29,1'i yani 126' 

sı Hasan Kalyoncu Üniversitesinde; %7,2' si yani 31' i Zirve Üniversitesinde eğitimlerini sürdürmektedirler. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin yaşamakta olduğu bölgelerin dağılımı incelendiğinde, elde 

edilen verilere göre öğrencilerin  %45,5' i yani 197' si gibi büyük bir çoğunluğunun ailesinin  Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yaşadığı bunu ise %19,9' luk bir oranla Akdeniz bölgesinin takip ettiği görülmektedir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin toplam aylık gelir düzeyi incelendiğinde, elde edilen 

verilere göre öğrencilerin  %25,4' ü yani 110' u ailelerinin aylık 3999 TL' den daha fazla;  %24,2' si yani 105' i 

ailelerinin 1000 TL - 1999 TL ; %18,9' u yani 82' si ailelerinin 2000 TL - 2999 TL ; %17,1' i yani 74' ü 

ailelerinin 3000 TL - 3999 TL; %14,3' ü yani 62' si ise ailelerinin 1000 TL' den az bir gelire sahip olduğunu 

belirtmektedir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin aylık kişisel harcama miktarları incelendiğinde, elde edilen verilere 

göre öğrencilerin  %36,7' si yani 159' u aylık toplam 200 - 400 TL ;  %26,3' ü yani 114' ü aylık toplam 500 TL 

- 700 TL ; %15,9' u yani 69' u aylık toplam 900 TL'den fazla;  %11,3' ü yani 49' u aylık toplam  700 TL - 900 

TL; %9,7' si yani 42' si ise aylık toplam 100 TL' den daha az bir kişisel harcama yaptığını belirtmektedir. 
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 Araştırmaya katılan öğrencilerin cep telefonu markası tercihleri incelendiğinde, elde edilen verilere 

göre öğrencilerin  %40,9' u yani 177' si gibi büyük bir çoğunluğunun Samsung marka cep telefonu tercih ettiği 

bunu ise %20,3' lük bir oranla  Apple markasının takip ettiği anlaşılmaktadır. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin cep telefonu kullanım süreleri incelendiğinde, elde edilen verilere 

göre %37,2'si yani 161' i cep telefonunu 1- 2 Yıl ;  %35,1'i yani 152' si 1 yıldan daha az; %18,5' i yani 80' i 3 - 

4 Yıl; %4,8'si yani 21' i 4 - 5 Yıl; %4,4' ü yani 19' u ise 5 yıldan fazla bir süre kullandığını belirtmektedir. Bu 

sonuçlara bakarak öğrencilerin ortalama cep telefonu kullanım sürelerinin 2 yıl olduğu ifade edilebilmektedir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin cep telefonunu tercih ederken etkilendiği kişiler incelendiğinde 

%37,9' u yani 164' ü cep telefonu tercih ederken arkadaşlarından etkilendiğini ifade ederken  %14,8' i  yani 64' 

ü ise Babadan etkilendiğini ifade etmektedir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin cep telefonunu tercih ederken etkilendikleri reklam türleri 

incelendiğinde, elde edilen verilere göre öğrencilerin %37,0' ı yani 160' ı gibi önemli bir kısmı cep telefonu 

tercih ederken internet reklamlarından etkilendiğini ifade etmekteyken bunu  %25,4 ' lük bir oranla televizyon 

reklamlarının takip ettiği tespit edilmiştir. 

Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Yöntemi ile İncelenmesi 

Regresyon analizi, bağımlı bir değişken ile bu bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğu düşünülen bağımsız değişken 

veya değişkenler arasındaki ilişkinin bir model ile açıklanmasını ifade etmektedir. Regresyon analizinin amacı, 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek, bu ilişkiyi gösteren regresyon denklemini elde etmek 

ve bu denklemi kullanarak tahminleri hesaplamaktır. Bu çalışmada ölçeğimiz beş faktörden yani değişken den 

oluşmaktadır. Amacımız Üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımında marka bağlılığını etkileyen faktörleri 

belirlemektir. Bu nedenle marka bağlılığını ölçmek amacıyla hazırlanan farklı soruların oluşturduğu Marka bağlılığı 

faktörü  bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra marka bağlılığını etkilediği düşünülen diğer dört faktör 

yani Marka inancı, Cep telefonu teknik özellikleri, Marka tanınmışlığı ve Üretici firmaya güven ise bağımsız 

değişkenler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu bağımsız faktörlerin her birinin bağımlı değişken olan Marka bağlılığı 

ile ilişkisi ayrı ayrı olarak Basit doğrusal regresyon analizi yöntemi ile incelenecek ve yorumlanacaktır. 

Marka İnancının Marka Bağlılığına Etkisi 

Marka inancı ile Marka bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla uygulanan regresyon analizi sonucu elde edilen 

veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 6: Marka İnancının Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Model Özeti 

Model R R
2
 Düzeltilmiş R

2
 Tahminin Standart Hatası 

1 ,612
a
 ,374 ,373 ,85574 

 

Yukarıda verilen Tablo 6' da değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren R değerinin 0,612 olduğu görülmektedir. Buna 

göre Marka bağlılığı ile Marka İnancı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. R
2
 ise 

bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne oranda açıkladığını ifade etmektedir. Buradan elde edilen sonuç yani 0,374 

Marka inancının marka bağlılığını yaklaşık olarak %37 oranında açıkladığını ifade etmektedir. 

Tablo 7: Marka İnancının Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren ANOVA Tablosu 

Model Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

 Regresyon 188,913 1 188,913 257,975 ,000
a
 

Hata 315,617 431 ,732 
  

Toplam 504,530 432 
   

 

Yukarıda Tablo 7' de verilen basit regresyon modelinin anlamlılık sonucunu gösteren  ANOVA tablosuna göre, 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p < 0,005) ve marka inancının marka bağlılığı üzerinde bir 

etkiye  sahip olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 8: Marka İnancının Marka Bağlılığına Etkisinin Doğrusal Regresyon Denklemi 

Model 

Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T Anlamlılık B Standart Hata Beta 

 Sabit ,770 ,147 
 

5,255 ,000 

Marka İnancı ,682 ,042 ,612 16,062 ,000 

 

Tablo 8' de basit regresyon modelinin katsayıları görülmektedir. Buna göre regresyon denklemi  aşağıdaki gibi ifade 

edilebilmektedir. 

Marka Bağlılığı = 0,770 + 0,682 * Marka İnancı 

Ortaya çıkan bu denkleme göre Marka İnancının marka bağlılığı üzerinde yaklaşık olarak %68 oranında bir etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda  çalışmada  test edilen ''H1: Cep telefonunun markasına duyulan inanç üniversite 

öğrencilerinin, cep telefonu marka bağlılıklarını etkilemektedir'' hipotezi kabul edilmektedir. 

Cep Telefonu Teknik Özelliklerinin Marka Bağlılığına Etkisi 

Cep Telefonu Teknik Özellikleri ile Marka Bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla uygulanan regresyon analizi 

sonucu elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 9: Teknik Özelliklerinin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Model Özeti 

Model R R
2
 Düzeltilmiş R

2
 Tahminin Standart Hatası 

1 ,297
a
 ,088 ,086 1,03328 

 

Yukarıda verilen Tablo 9' da değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren R değerinin 0,297 olduğu görülmektedir. Buna 

göre Marka bağlılığı ile Cep telefonunu teknik özellikleri arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. R
2
 ise bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne oranda açıkladığını ifade etmektedir. Buradan elde 

edilen sonuç yani 0,088 Cep telefonunu teknik özellikleri marka bağlılığını yaklaşık olarak %9 oranında açıkladığı ifade 

etmektedir. 

Tablo 10: Teknik Özelliklerinin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren ANOVA Tablosu 

Model Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

1 Regresyon 44,363 1 44,363 41,551 ,000
a
 

Hata 460,167 431 1,068 
  

Toplam 504,530 432 
   

 

Yukarıdaki Tablo 10' da verilen basit regresyon modelinin anlamlılık sonucunu gösteren  ANOVA tablosuna göre, 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p < 0,005) ve cep telefonu teknik özelliklerinin marka bağlılığı 

üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11: Teknik Özelliklerinin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Doğrusal Regresyon Denklemi Katsayıları 

Model 

Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T Anlamlılık B Standart Hata Beta 

1 Sabit 1,821 ,194 
 

9,381 ,000 

Teknik özellikler ,340 ,053 ,297 6,446 ,000 

 

Yukarıda verilen Tablo 11' de basit regresyon modelinin katsayıları görülmektedir. Buna göre regresyon denklemi  

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir. 

Marka Bağlılığı = 1,821 + 0,340 * Cep Telefonu Teknik Özellikleri 
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Ortaya çıkan bu denkleme göre Cep telefonunu teknik özelliklerinin marka bağlılığı üzerinde yaklaşık olarak %34 

oranında bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda  çalışmada test edilen ''H2: Cep telefonunun teknik 

özellikleri üniversite öğrencilerinin, cep telefonu  marka bağlılıklarını etkilemektedir'' hipotezi kabul edilmektedir. 

Marka Tanınmışlığının Marka Bağlılığına Etkisi 

Marka Tanınmışlığı ile Marka Bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla uygulanan regresyon analizi sonucu elde 

edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 12: Marka Tanınmışlığının Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Model Özeti 

Model R R
2
 Düzeltilmiş R

2
 Tahminin Standart Hatası 

1 ,235
a
 ,055 ,053 1,05161 

 

Yukarıda verilen Tablo 12' de regresyon modelinin gözlemlenen veriye uyup uymadığı hakkında bilgi verilmektedir. 

Tabloda değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren R değerinin 0,235 olduğu görülmektedir. Buna göre marka bağlılığı ile 

marka tanınmışlığı arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. R
2
 ise bağımsız 

değişkenin bağımlı değişkeni ne oranda açıkladığını ifade etmektedir. Buradan elde edilen sonuç yani 0,055 Marka 

tanınmışlığının marka bağlılığını yaklaşık olarak %6 oranında açıkladığını ifade etmektedir. 

 

Tablo 13: Marka Tanınmışlığının Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren ANOVA Tablosu 

Model Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F Anlamlılık 

1 Regresyon 27,895 1 27,895 25,224 ,000
a
 

Hata 476,635 431 1,106   

Toplam 504,530 432    

 

Yukarıdaki Tablo 13' de verilen basit regresyon modelinin anlamlılık sonucunu gösteren  ANOVA tablosu ilk bakılması 

gereken tablodur. Çünkü bu tablo gözlemlenen değerlerin regresyon modeline ne kadar uyum sağladığı konusunda bilgi 

vermektedir. Tablodaki anlamlılık değeri 0,05 değerinden ne kadar küçükse, regresyon modelinin bağımlı değişkendeki 

varyansı o kadar iyi açıkladığı anlaşılmaktadır. Buna göre, regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p 

< 0,005). Regresyon analizinin anlamlı olması marka tanınmışlığının marka bağlılığı üzerinde bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 14: Marka Tanınmışlığının Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Doğrusal Regresyon Denklemi Katsayıları 

Model Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T Anlamlılık 

B Standart Hata Beta 

 Sabit 2,147 ,183  11,738 ,000 

Marka 

Tanınmışlığı 

,250 ,050 ,235 5,022 ,000 

 

Yukarıda verilen Tablo 14' de basit regresyon modelinin katsayıları görülmektedir. Buna göre regresyon denklemi 

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir. 

Marka Bağlılığı = 2,147 + 0,250 * Marka Tanınmışlığı 

Ortaya çıkan bu denkleme göre Marka tanınmışlığının marka bağlılığı üzerinde yaklaşık olarak %25 oranında bir etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda  çalışmada test edilen ''H3: Cep telefonu markasının tanınmışlığı üniversite 

öğrencilerinin, cep telefonu marka bağlılıklarını etkilemektedir'' hipotezi kabul edilmektedir. 
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Üretici Firmaya Güvenin Marka Bağlılığına Etkisi 

Üretici Firmaya Güven ile Marka Bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla uygulanan regresyon analizi sonucu 

elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 15: Üretici Firmaya Güvenin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Model Özeti 

Model R R
2
 Düzeltilmiş R

2
 Tahminin Standart Hatası 

1 ,487
a
 ,237 ,235 ,94521 

 

Yukarıda verilen Tablo 15' de regresyon modelinin gözlemlenen veriye uyup uymadığı hakkında bilgi verilmektedir. 

Tabloda değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren R değerinin 0,487 olduğu görülmektedir. Buna göre iki değişken 

arasında pozitif yönde ve orta düzeyde  bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ise üretici firmaya duyulan güvenin 

artması halinde marka bağlılığının artacağını göstermektedir. R
2
 ise bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne oranda 

açıkladığını ifade etmektedir. Buradan elde edilen sonuç yani 0,237 Üretici firmaya güvenin marka bağlılığını yaklaşık 

olarak %24 oranında açıkladığını ifade etmektedir. 

 

Tablo 16: Üretici Firmaya Güvenin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren ANOVA Tablosu 

Model Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F Anlamlılık 

1 Regresyon 119,466 1 119,466 133,718 ,000
a
 

Hata 385,064 431 ,893 
  

Toplam 504,530 432 
   

 

Yukarıda verilen basit regresyon modelinin anlamlılık sonucunu gösteren  ANOVA tablosuna göre, regresyon modeli 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p < 0,005) ve üretici firmaya duyulan güvenin marka bağlılığı üzerinde bir etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 17: Üretici Firmaya Güvenin Marka Bağlılığına Etkisini Gösteren Doğrusal Regresyon Denklemi Katsayıları 

Model 

Standart Olmayan Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T Anlamlılık B Standart Hata Beta 

 

Sabit 1,189 ,166 

 

7,179 ,000 

Üreticiye 

Güven ,565 ,049 ,487 11,564 ,000 

 

Yukarıda verilen Tablo 17' de basit regresyon modelinin katsayıları görülmektedir. Buna göre regresyon denklemi  

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir. 

Marka Bağlılığı = 1,189 + 0,565 * Üretici Firmaya Güven 

Ortaya çıkan bu denkleme göre Üretici firmaya duyulan güvenin marka bağlılığı üzerinde yaklaşık olarak %57 oranında 

bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda  çalışmada  test edilen ''H4: Cep telefonu üretici firmasının 

müşterinin gözünde sahip olduğu güven üniversite öğrencilerinin, cep telefonu  marka bağlılıklarını etkilemektedir' ' 
hipotezi kabul edilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanın var olmasıyla beraber işlemeye başlayan tüketim süreci zaman içinde hayatın devamı için gerekli bir faaliyetken 

günümüzde bizzat yaşamın amacı olmuştur. İnsanlar artık sadece gereksinimlerini karşılamak için değil, bir gereksinim 

olduğu içinde tüketim yapmaktadır. İnsanlar için bir mağazaya gidip reyonlar arasında gezinmek, ihtiyacı olmamasına 

rağmen bir şeyler alıp çıkmak artık bir tür eğlence veya aktivite haline gelmektedir. Üniversite öğrencilerinin çoğunun 

doğdukları şehirlerin dışında ikamet etmeleri, aileleri, arkadaşları ve çevreleri ile iletişim halinde bulunmaları, yeni 
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gelişen teknolojiler ile iletişime önem vermeleri, piyasada gençler için cazibeli ürünlerin bulunması, gençlerin cep 

telefonu seçimlerinde satın aldıkları markaya bağlı olmaları, bu araştırmanın yapılma nedenidir. Araştırma kapsamında 

Gaziantep ilinde yerleşkesi bulunan; Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zirve Üniversitesi 

öğrencilerinden oluşan 433 katılımcı üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu, 

öğrencilerin cep telefonu markalarına olan bağlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Uygulanan anket ile öğrencilerin marka bağlılıklarını etkileyen faktörleri ortaya koymak üzere dört bağımsız değişken 

belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla markanın tanınmışlığı, cep telefonunun sahip olduğu teknik özellikler, markaya duyulan 

inanç ve üretici firmanın müşterinin gözünde sahip olduğu güvendir. Bağımlı değişkene ait faktör ise, Marka Bağlılığı 

faktörü olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin marka bağlılıklarını etkileyen faktörleri ortaya koymak üzere oluşturulan 

''markaya duyulan inanç, cep telefonunun sahip olduğu teknik özellikler, markanın tanınmışlığı ve üretici firmanın 

müşterinin gözünde sahip olduğu güven'' faktörlerinin  marka bağlılığı faktörü ile ilişkileri basit doğrusal regresyon 

yöntemi kullanılarak sırasıyla incelenmiştir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. 

Regresyon analizi sonucunda bulunan modelde markaya duyulan inancın marka bağlılığı üzerinde pozitif yönde ve 

yüksek bir oranda etkiye sahip olduğu ve bu etkinin yaklaşık olarak %68 olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle 

öğrencilerin cep telefonu tercihinde, markaya duyulan inancın marka bağlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Regresyon analizi sonucunda bulunan modelde cep telefonunun sahip olduğu teknik özelliklerin 

marka bağlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin yaklaşık olarak %34 olduğu tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle öğrencilerin cep telefonu tercihinde, cep telefonunun sahip olduğu teknik özelliklerin marka bağlılığı 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bir çok telefonu markası üreticisi artan rekabet 

dolayısı ile rakiplerinin bir adım önüne geçebilmek ve pazardan daha fazla pay alabilmek adına sık sık cep telefonlarına 

yeni bir özellik daha ekleyip piyasaya sunmaktadır. Regresyon analizi sonucunda bulunan modelde marka 

tanınmışlığının marka bağlığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin yaklaşık olarak %25 olduğu tespit 

edilmiştir. Buradan hareketle öğrencilerin cep telefonu tercihinde, markanın tanınan bir marka olmasının marka 

bağlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 

sonucunda marka tanınmışlığı marka bağımlılığı açısından önemli bir faktördür. Örneğin, tüketiciler farkında 

olmadıkları yada hakkında bilgi sahibi olmadıkları markayı satın alma kararında değerlendirmeye daha az almakta veya 

hiç değerlendirmemektedirler. Regresyon analizi sonucunda bulunan modelde üreticiye güvenin  marka bağlılığı 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin yaklaşık olarak %57 olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle 

öğrencilerin cep telefonu tercihinde üreticiye güvenin marka bağlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Firmalarına güvenen müşterilere sahip olan işletmeler aynı zamanda kendilerine bağlı müşterilere de sahip 

demektir. Bağlı müşteriler ise, firmalar için başarı şartlarından birisidir. Dolayısıyla güven faktörü firmaların 

tüketicilerine yansıtmaları gereken bir kavramdır. Sonuç olarak, firmalar tüketicileri kendi markalarına bağlı hale 

getirmek için tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayacak özelliklere sahip ürünler üretmeli, güveni 

sağlamalı, markaya olan inançlarını pekiştirmek için stratejiler belirlemeli, müşterileri ile olan ilişkilerini uzun döneme 

yaymalıdırlar. Bu sayede geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirmede rakiplerinden bir adım önde olma şansını elde 

edebileceklerdir. Çalışmada cep telefonu sektörü seçilmiştir. Bu sektörün seçilmesindeki amaç, rekabetin yoğun bir 

şekilde yaşandığı ve hızlı gelişen bir sektör olması ve cep telefonlarının günümüzde özelikle gençler için önemli bir 

yere sahip olması nedeni ile öğrencilerin marka bağlılığını etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu alanda çalışan 

araştırmacıların ve pazarlamacıların yararlanabileceği bir çalışma ortaya çıkarmaktır. Ayrıca gençlerin, teknolojik 

gelişme ve iletişim alanına olan ilgileri ve yeni çıkan cep telefonu modellerini yakından takip etmeleri de çalışmayı bu 

konuya yönlendirmiştir. Bu alanda çalışmayı arzu eden gerek akademisyenlerin, gerekse firmaların pazarlama 

uzmanlarının çalışmalarında marka bağlılığına etki eden farklı faktörlerin ortaya çıkarılmasını, farklı sektörleri ve farklı 

müşteri gruplarını hedef alarak gerçekleştirmeleri önerilmektedir. Ayrıca, marka bağlılığının farklı sektörlerin 

kıyaslanarak ölçülmesinde de fayda görülmektedir. 
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ÖZET 

Elektronik Ağıdan Ağıza Pazarlama(eWOM), tüketicilerin satın alma kararlarında giderek daha önemli bir rol 

oynamaya başlamıştır (Cheung & Thadani, 2012; Jones & Taylor, 2007).Daha önce yapılan çalışmalar eWOM’un 

tüketicilerin satın alma davranışını arttırdığını ortaya koymaktadır(Chevalier & Mayzlin, 2006). Ancak artan öneme 

rağmen eWOM hakkındaki literatürün kısıtlı olması bu konuyu cazip hale getirmektedir. İşletmeler, eWOM mesajlarını 

anlamlandırmaya çalışarak müşteri davranışlarını kontrol altına almak istemektedir. Bu bağlamda işletmeler web 

sitelerinin estetik, içerik, yönlendirilebilirlik, sistem kalitesi, bilgi ve içerik kalitesi, servis kalitesi gibi faktörleri 

geliştirerek eWOM ilişkisini gözlemlemelidir. Bu çalışmanın amacı, web sitesi kalite boyutları, web sitesi sadakati ve 

elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) arasındaki ilişkiyi inceleyen bir model önermek ve bu modeli test etmektir. 

Anahtar Kelimeler: eWOM, Web 2.0, Sadakat, Web Sitesi Kalitesi, Tüketici  

 

WEB 2.0 SUPPORTED E-COMMERCE WEB SITE QUALITY COMPONENTS INVESTIGATION 

OF THE INFLUENCE ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) AND CUSTOMER 

LOYALTY 

 

ABSTRACT 

Elektronic Word of Mouth (eWOM) has been playing an increasingly significant role in consumer purchase 

decisions(Liu 2006). Earlier studies suggest that eWOM influence sales and consumer behaviour (Chevalier and 

Mayzlin 2006). However, despite the growing importance of eWOM, limited literature on the subject makes it 

attractive. Firms, trying to make sense of messages of eWOM and wants to take control of customer behavior. In this 

context firms, aestetics, interactivity, navigabelity, System Quality, Informatıon Quality and Service Quality improving 

factors such as eWOM should observe the relationship. The purpose of the study is to develop and test a model which 

examines the relationship between , website quality dimensions, , website loyalty and electronic Word-of-Mouth 

(eWOM). 

Key Words: eWOM, Web 2.0, Loyalty, Website Quality, Consumer 

 

1.GİRİŞ  

Günümüzde internet altyapısının ve teknolojisinin hızla gelişmesiyle dijital dünya iş yaşamının yanında, kişisel ve 

toplumsal olarak farklı bir boyutlara evirilmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin geliştirilmesiyle, sosyal medya ortamı ve alt 

sistemleri gelişme göstererek tüketicilere, çevrim içi bilgi oluşturmak, düzenlemek, paylaşmak ve görüntülemek gibi 

pek çok yeni imkanlar sunmuştur (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Bu yeniliklerin e-ticaret alanında da 

kullanılmasıyla (eWOM gibi) farklı paylaşım platformları oluşmuştur. Web 2.0 yenilikleriyle beraber WOM kavramı da 

internet altyapısının ve Web 2.0’ın dinamik kodlamalarıyla geliştirilen paylaşım platformları aracılığıyla yeni bir yapı 
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olan eWOM’a evirilmiştir. Dünyanın ilk kurulan e-ticaret web sitesi “amazon.com”da Web 2.0 teknolojisinin getirdiği 

yeniliklerle tasarım kalitesini, bilgi kalitesini, sistem kalitesini ve hizmet kalitesini yükseltmiş ve bu yapının üzerine 

çevrim içi tüketici yorum sistemini inşa etmiştir. Bu durum “amazon.com”u rakip olan diğer e-ticaret web sitelerinden 

kalite ve müşteri memnuniyeti açısından ayırmıştır.   

Harrison-Walker (2001) eWOM’u “informal, mesaj alıcısı olarak marka, ürün, organizasyon veya hizmet konularında 

ticari olmayan iletişim algısı üzerine kurulmuş kişiler arasındaki iletişim” olarak tanımlamaktadır. İnternet ortamında 

Web 2.0 Teknolojilerini kullanarak (Online forumlar, tüketici yorum siteleri, web bloglar, sosyal ağ siteleri gibi.) görüş 

ve deneyim paylaşanların veya satın alacağı ürünlerle ilgili bilgi arayanların sayısı günden güne artmaktadır (Gupta & 

Harris, 2010; Parameswaran & Whinston, 2007). Tüketicilerin internet ortamındaki ve tanımadıkları kişiler tarafından 

yazılan yorumlara daha fazla güven duyduğu önceki çalışmalarda ortaya konmuş ve özellikle müşteri değerlendirmeleri 

şeklinde kullanıcı tarafından oluşturulan yorumlar tüketicinin satın alma niyet ve kararında etkili olduğu görülmüştür 

(Cheung & Thadani, 2012). Lee, Park, and Han (2008)’da, internet kullanımının büyümesi ve elektronik ticaret web 

sitelerinin öneminin artması ışığında, eWOM olgusunun da, insanların davranışlarını ve kararlarını etkileyen önemli bir 

unsur haline geldiğini vurgulamaktadır. Araştırmacılar, akıllı telefonların, internetin ve tablet kullanımlarının 

yaygınlaşması, tüketicilerin sürekli online kalmasına bağlı olarak, ürün, marka ve hizmetler hakkında bilgi ve yorum 

paylaşmaları yaptıklarını vurgulamaktadır (Allsop, Bassett, & Hoskins, 2007). Müşteri değeri yaratmada sadakatin 

önemi literatürde belgelenmiş(Tek, 1999, p. 196) ve bilhassa günümüzde elektronik ticaret işletmeleri bu kavram 

üzerinde durmaktadır. Chen and Cheng (2009) elektronik ticaret web sitelerinde web sitesi kalitesinin web sitesi 

başarısı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. E-ticaret web sitelerinde kullanılan Web 2.0 teknolojileri için günlük 

bazda geliştirilen birçok karmaşık ve kullanışlı uygulamalar firmalara rekabet gücü sağlamaktadır. Bu altyapılar e-

ticaret web sitelerinin kalitesini arttırarak kullanıcı memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlanmasında önemli rol 

oynamaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Word of Mouth (WOM) kişiler arası etki gücünün yüksek olduğu tüketici literatüründe kabul edilmiştir(Herr, Kardes, & 

Kim, 1991). Önceki yapılan çalışmalar göstermiştir ki, WOM’un geleneksel medya, el ilanları, kişisel satış, radyo-tv 

reklamlarına oranla daha güvenilir ve ikna edici olduğu ortaya konmuştur. Satın alma kararı ve niyeti üzerinde olumlu 

etkiye sahip WOM’un internetin yaygınlaşması ile, farklı Web 2.0 teknolojilerinin de katalizör etkisiyle WOM, 

eWOM’a evrilmiş ve daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşma fırsatı bulmuştur. İnternet üzerinde tüketiciler, ürün, marka 

ve hizmetler hakkında görüş, yorum ve değerlendirmelerini tartışma forumlarında (donanımhaber), sosyal ağ sitelerinde 

(twitter ve facebook gibi), yorum sitelerinde (şikayetvar) ve haber gruplarında paylaşabilmektedir. eWOM iletişimi 

birçok tüketici için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu durumu fark eden firmalar web sitelerinin yeterli ve kaliteli 

içerik sağlaması gerektiğini (Chan & Ngai, 2011, p. 496) ve web 2.0 teknolojilerinin de yaygın ve stratejik kullanımı ile 

web sitesine sadakatin artacağına fikri hakim olmuştur. Marka değerindeki kritik rolü, sadık müşteriler oynamaktadır. 

Jones and Taylor (2007) çalışmasında WOM’u sadakat faktörünün bir bileşeni olarak kabul eder. Gruen, Osmonbekov, 

and Czaplewski (2006)Yaptığı çalışmada WOM ve sadakatin ayrı yapılar olduğunu ve müşteri sadakatini oluşturmak 

için WOM bir öncü olarak kullanıldığını vurgulamaktadır. 

H1. Sadakat eWOM üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Bu çalışmada, web sitesi kalite boyutlarını Delone and McLean (2003)’ın araştırmasında kullanmış olduğu ve bir bilgi 

sisteminin başarısında etkili olduğunu vurguladığı (Bilgi Kalitesi, Sistem Kalitesi ve Hizmet Kalitesi) bileşenleriyle 

eWOM ilişkisi ortaya konulmaktadır. Web sitelerinde hizmet kalite algısı tüketicilerin firmaya karşı tutumunu etkilediği 

gibi, algılanan hizmet kalitesinin sadakat faktörünü de direk etkilediği ortaya konmaktadır (Carrillat, Jaramillo, & 

Mulki, 2009). Ho and Lee (2007) çalışmasında, algılanan web site kalitesinin online tüketiciyi elde tutabilme niyetini 

direk etkilediğini ortaya koymuştur. Buna göre  

H2: Sadakat web sitesi kalitesi ve eWOM arasındaki ilişkiyi pozitif yönde etkiler. 

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

3.1. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmalar göstermektedir ki, sosyal ağ sitelerini ve e-ticaret sitelerini aktif kullananların büyük bir bölümü eğitimli, 

genç ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Bu nedenle çalışmanın ana 

kütlesini, gün içerisinde internet kullanma alışkanlıkları ile sosyal ağ deneyimleri yüksek olan ve alacağı ürünleri 

internet ortamından araştırmayı tercih eden üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın ana kütlesini; Celal 

Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu'nda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören 1857 öğrenci 

(örgün, gece ve uzaktan eğitim toplamı) oluşturmaktadır (Anonim, 2015). Bu öğrencilerin %48,03’ü örgün öğretim, 

%44,16'sı de gece öğretim ve % 7,8’i de uzaktan eğitim öğrencisidir. Meslek Yüksekokulunda; Büro Yönetimi ve 

Yönetici asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık ile İnsan Kaynakları Yönetimi 

programları bulunmaktadır. Örneklem seçiminde “basit rassal (tesadüfi) örneklem” metodu kullanılmıştır. Basit rassal 

örneklem; ana kütleyi oluşturan her elemanın örneğe girme olasılığı ile istatistik hesaplamalarda her elemana verilecek 
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ağırlığın eşit olduğunu varsaymaktadır (Arıkan, 2004). Anket yapılacak örneklem için aşağıdaki formül kullanılmıştır 

(Baş, 2008): 

 

Formülde; n = Örnekleme alınacak birey sayısı (anket sayısı), N = Hedef kitledeki birey sayısı (1857 öğrenci),  p = 

İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0,50), q = İncelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0,50), t = Standart normal 

dağılım değeri (1,65), d = Örnekleme hatası (0,05)’dır. 

Yukarıda verilen örneklem formülü hesaplarında örneklem alınacak öğrenci sayısı 237 olarak belirlenmiştir.  

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veriler çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Rassal seçilen 1300 öğrenciye, Google Drive
© 

aracılığıyla tasarlanan çevrimiçi anket formu mail yolu ile anketler gönderilmiştir. Bu eposta adresleri Yüksekokul 

yönetimin izni ile Meslek Yüksekokulunun veri tabanındaki kayıtlı öğrenci epostalarından kullanılmıştır. Çevrimiçi 

anket soruları, Türkiye’de elektronik ticaret web sitesi öncülerinden “n11.com” alışveriş sitesi çerçevesinde 

cevaplandırılmıştır. İlk soruda “n11.com” internet sitesini daha önce ziyarette bulunup bulunmadıkları ve alışveriş 

deneyimleri sorulmuştur. Çalışma “n11.com” alışveriş web sitesinden son iki yıl içerisinde en az bir kez alışveriş 

deneyimi yaşamış 252 kişiyi kapsamaktadır. Eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesi sonucu 242 anket 

değerlemeye alınmıştır. 

Uygulanan çevrimiçi anket 2 kısımdan oluşmaktadır: 

 Birinci kısımda, kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 adet kapalı uçlu soru,  

 İkinci kısımda ise “n11.com” alışveriş web sitesi kalite ve bileşenleri, sadakat ve eWOM çerçevesinde 

5’li Likert ölçeği (5: Kesinlikle Katılıyorum, 1: Kesinlikle Katılmıyorum) kullanılarak 18 adet soru 

sorulmuştur. 

Anketler, araştırıcılar Eylül-Aralık 2015 tarihleri arasında öğrenciler ile birebir görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada “n11.com” e-ticaret web sitesindeki sadakat faktörünün eWOM faktörüne etkisi araştırılmıştır. Şekil 1’de 

oluşturulan araştırma modeli online anket verileri kullanılarak test edilmiştir. Bu çalışmada, sadakat faktörü ölçümünde 

kullanılan ölçek soruları Anderson and Srinivasan (2003); Roy, Lassar, and Butaney (2014)’den adapte edilerek 

oluşturulmuştur. Web sitesi kalite boyutları altında yer alan sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi faktörlerini 

oluşturan sorular (Chang and Chen (2009); Roy et al. (2014))’dan ve tasarım kalitesi faktör soruları (Roy et al., 2014)' 

adapte edilerek hazırlanmıştır. eWOM faktörünü ölçmek için kullanılan ölçekler Roy et al. (2014); Yang, Mai, and Ben-

Ur (2012)‘den yararlanılarak oluşturulmuştur. Tablo 1 de ölçeklerin ayrıntıları gösterilmiştir. 

Tablo 1 Ölçek Soruları 

Tasarım Kalitesi 

T1 Bu web sitesinin genel dizaynını beğendim 

T2 Genel Olarak Bu web sitesi bana çok çekici geldi 

T3 Bu web sitesinin görünüşünü ve sistemini beğendim  

Bilgi Kalitesi 

B1 Bu web sitesi, ürün açıklamalarında en güncel bilgiyi bulundurur 

B2 Bu web sitesi, ürün açıklamalarında bulunan bilgiler doğrudur 

B3 Bu web sitesi, genel anlamda bana kaliteli ürün bilgisini sunar  

Sistem Kalitesi 

S1 Bu web sitesi, işlemleri hatasız bir biçimde gerçekleştirir 

S2 Bu web sitesi, ürünü satın almak istediğimde basit ve hızlı bir yol sunar 

S3 Bu web sitesi, çeşitli ihtiyaçlarımı karşılamada çok duyarlı bir altyapıya sahip 

Hizmet Kalitesi 

H1 Bu web sitesi, bir ürün sorguladığımda bana hızlı bir yanıt verir 

H2 Bu web sitesi, gerçek zamanlı olarak müşteri desteği sunuyor 

H3 Bu web sitesi, bu web sitesinde sunulan hizmet kalitesi çok iyi 

Sadakat 

Sd1 Bir şey satın alacağım zaman ben bu web sitesini tercih edeceğim. 

Sd2 Yeni bir web sitesi aramaktansa bu web sitesinden satın almayı tercih ederim. 

Sd3 
Diğer web sitelerinden daha cazip teklifler gelse bile bu web sitesini 
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kullanmaya devam ederim 

eWOM 

eW1 
Ben sıkça bu web sitesi ile ilgili olumlu görüşlerimi arkadaş ve akrabalarımla 

paylaşırım 

eW2 Ben sıkça bu web sitesini diğerlerine tavsiye ederim 

eW3 Bu web sayfasını diğer insanlara tavsiye etmeye devam edeceğim 

 

 

4. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

Araştırmada temel olarak altı değişken kullanılmıştır. Bunlar; Tasarım Kalitesi, Bilgi Kalitesi, Sistem Kalitesi, Hizmet 

Kalitesi, Sadakat ve eWOM’dur. Anketteki ifadelere katılma dereceleri 5’li likert ölçeği (5=Tamamen katılıyorum, 

1=Hiç katılmıyorum) ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde IBM SPSS 20 paket istatistik programı kullanılmıştır. 

Araştırmada, tanımlayıcı istatistikler, frekans dağılımı, faktör analizi ve t-test kullanılmıştır. Çevrim içi ankete 

çalışmasına katılan 242 öğrencinin bölümlere göre dağılımı Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik 1 Çevrim İçi Ankete Katılan Öğrenci Dağılımları 

 

Her bir maddenin faktör yükleri ve her bir faktöre ait AVE ve Cronbach Alpha değerleri Tablo 2’de ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. Bu değerler modelin güvenilirliğini ortaya koymaktadır.  

Tablo2: Modelin Ölçüm Sonuçları 

Tanımlar Ölçüm Maddeleri Faktör AVE (Ort Vary Değ) Cronbach Alpha 

Tasarım Kalitesi 

T1 0,82 0,72 0,84 

T2 0,76 

T3 0,83 

Bilgi Kalitesi 

B1 0,71 0,64 0,76 

B2 0,74 

B3 0,79 

Sistem Kalitesi 
S1 0,77 0,63 0,73 

S2 0,82 

W
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Şekil 1 Araştırma Modeli 
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S3 0,84 

Hizmet Kalitesi 

H1 0,67 0,74 0,85 

H2 0,81 

H3 0,87 

Sadakat 

Sd1 0,76 0,71  

Sd2 0,88 

Sd3 0,72 

eWOM 

eW1 0,9 0,62  

eW2 0,91 

eW3 0,77 

Tablo 3’te her bir faktörün kendi arasındaki korelasyonlarına ve ortalama açıklanan varyanslarına bakılmıştır. 

Değerler 0,607’den yüksek olması ve ortalamanın üzerinde korelasyona sahip olması sonucun geçerliliğini destekler.  

Tablo 3 Faktörler ve Ortalama Açıklanan Varyans Değerleri 

  1 2 3 4 5 6 

Tasarım Kalitesi 0,72      

Bilgi Kalitesi 0,22 0,64     

Sistem Kalitesi 0,09 0,26 0,63    

Hizmet Kalitesi 0,17 0,21 0,13 0,74   

Sadakat 0,32 0,14 0,37 0,21 0,71  

eWOM 0,21 0,06 0,06 0,35 0,32 0,62 

Yapılan istatistiksel hesaplamalar sonucunda test edilen hipotezler ve bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4 Hipotez Testi ve Bulgular 

     

t-values 
 

Hipotez 

Direk Etki: Sadakat-eWOM 

H1 Sadakat → eWOM 6.18 Kabul 

      Dolaylı Etki: Sadakat Aracılığıyla, Web Sitesi Kalitesi - eWOM 

H2 
Web Sitesi Kalitesi 

  
→ eWOM 5,43 Kabul 

 
  

       

  

Tasarım Kalitesi → eWOM 3.76 Dolaylı Etkili 

Hizmet Kalitesi → eWOM 3.97 Dolaylı Etkili 

Sistem Kalitesi → eWOM 2.25 Dolaylı Kısmen Etkili 

Bilgi Kalitesi → eWOM 1.19 Dolaylı Etkisi Yok 

Tablo 4’ye göre sadakat faktörü eWOM’u direk olarak etkilemektedir. Web sitesi kalite bileşenlerinden; tasarım 

kalitesi, hizmet kalitesi ve sistem kalitesi, sadakat yoluyla dolaylı olarak eWOM’u etkilemektedir. Diğer web sitesi 

kalite bileşeni olan bilgi kalitesi, sadakat faktörüyle dolaylı olarak eWOM üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri perspektifinden e-ticaret web sitelerinde; web sitesinin kalite 

boyutları, sadakat ve eWOM kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yapılan istatistiksel hesaplamalar 

sonucunda, sadakat faktörünün eWOM’a direk etki ettiği ortaya konmuş ayrıca, web sitesi tasarım kalitesi, hizmet 
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kalitesi ve sistem kalitesi, sadakat yoluyla dolaylı olarak eWOM’u etkilediği ve bilgi kalitesinin ise dolaylı olarak 

herhangi bir etkisinin olmadığı sonucu ortaya konulmuştur. Literatür incelendiğinde, araştırma bulguları daha önceki 

yapılan çalışmalar tarafından da desteklenmektedir (Harris & Goode, 2010; Harrison-Walker, 2001; Roy et al., 2014). 

De Matos and Rossi (2008) e-perakendeci web sitesi üzerinde yapmış olduğu çalışmada, web sitesi kalitesinin eWOM’a 

direk etki ettiğini ortaya koymuştur. Bu bilgiler ışığında, e-ticaret işletmeleri, ziyaretçilerinin eWOM mesajları ile site 

kalitesi boyutlarını doğru anlayıp çeşitli interaktif araçların da desteği ile kalıcı stratejiler geliştirebilmelidir. En iyi e-

ticaret web sitelerinden “amazon.com”da Web 2.0 teknolojileri ile tasarım kalitesini, bilgi kalitesini, sistem kalitesini ve 

hizmet kalitesini başarılı bir şekilde bütünleştirmiştir. “n11.com” web sitesinde bulunan eWOM platformu ve e-ticaret 

tasarım bileşenlerinin müşteri sadakatinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma “n11.com”un farklı müşteri 

kitlesiyle genişletilebilir. Aynı zamanda eWOM platformuna sahip diğer web siteleri ile aynı faktörler üzerinde 

çalışılabilir veya farklı perspektiflerle tekrarlanabilir.  
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ÖZET 

Helal sözcüğü Arapça kökenli olup izin verilen ve yasak olmayan anlamında kullanılmaktadır. Helal ürün ise, dini 

açıdan yasak olmayan, izin verilen ürün anlamına gelmektedir. Araştırmada, tüketicilerin helal ürün algısı ve helal 

ürünleri satın alma niyetleri ile demografik özellikler (cinsiyet, yaş, meslek, gelir, eğitim düzeyi) ve İslami değerler 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde 

ikamet eden tüketiciler oluşturmaktadır. Veriler anket ile toplanmış olup, toplanan verilerin analizinde güvenilirlik 

analizi, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey HSD Çoklu 

Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın 

alma niyetleri ile yaş, meslek ve eğitim düzeyi değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Bununla birlikte tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri ile gelir ve İslami 

değerler değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Helal Ürün, Helal Ürün Tercihi,  Helal Ürün Algısı, Varyans Analizi.  

 

A RESEARCH ON CONSUMERS’ HALAL PRODUCT PERCEPTION AND INTENTION OF 

PURCHASING HALAL PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

‘Halal’ words sourced from arabic, means allowed and not forbidden. Halal product means allowed product and not 

forbidden in terms of religious. In this research, we aims to find any diversity between islamic values and halal products 

perception of consumers and intention of purchaising halal products and demografic properties (sex, age, job, revenue, 

education level). The Universe of this researche is composed of people living in Çanakkale. Datas are collected via 

questionnaire. Results of  questionnaires analysed via reliability analysis, descriptional statistics and factor analyse, 

ANOVA and Tukey HSD multicomparison. At the end of these analyses, there is no significant relation between 

consumer’s halal products perception and purchaising halal products  and sex, age, job, revenue, education level factors. 

However, there is a significant relation between revenus factor and islamic values. 

Keywords: Halal Product, Preference of Halal Product, Halal Product Perception, ANOVA.  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde tüketicilerin bilinçli hale gelmesi, satın alma kararlarında daha dikkatli olmalarına yol açmıştır ve 

Pazarlama literatüründe yer alan çalışmalarda, kültürün anahtar bir elemanı olarak dinin hem tüketici davranışlarını hem 

de satın alma kararlarını etkilediği savunulmaktadır (Essoo ve Dibb, 2004: 684). Dünya üzerinde 112 ülkeye yayılmış 

1.8 milyar Müslüman tüketici potansiyeline sahip helal ürün pazarı bulunmaktadır (GİMDES 2016). Müslüman 

tüketicilerin yanında diğer tüketicilerin de helal ürünleri daha hijyenik ve güvenilir bularak tercih etmeleri bu pazarın 

giderek büyümesine yol açmıştır (Torlak, 2012: 2). 
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Helal ve haram kelimeleri Arapça kökenlidir ve Türk Dil Kurumu’na göre helal, “dinin kurallarına aykırı olmayan, dini 

bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı” anlamına gelmektedir (TDK, 2016). Haram ise, “din kurallarına aykırı 

olan, dini bakımdan yasak olan, helal karşıtı” anlamına gelmektedir (TDK, 2016). Başka bir deyişle, müslümanlar 

tarafından tüketilen ürünler helal ürünler olarak adlandırılmaktadır ve helal ürünler, izin verilen ve dinen bir sakıncası 

olmayan ürünlerdir (Riaz, 2007: 192; Torlak, 2012: 2). 

Helal ürün kavramı genel olarak gıda ürünleri ile ilişkilendirilse de gıda ürünlerinden fazlasını kapsamaktadır. 

Kozmetik ve tıbbi ürünler ile bankacılık, finans ve turizm gibi hizmetleri de içermektedir. (Ab Talib ve Mohd Johan, 

2012: 94). Örneğin, global İslami gıda endüstrisi için lojistik önemli bir itici güçtür. Bütünsel helal gıda talebindeki 

artış, helal lojistik ihtiyacını desteklemektedir (Hamid, Ab Talib ve Mohamad 2014: 192). Helal ürün uzun süreden beri 

sadece dini bir olgu olarak değil, iş ve ticaret dünyasında kalite güvencesinin ve bir hayat tarzının sembolü haline 

gelmiştir  (Lada, Tanakinjal ve Amin 2009: 66; Torlak 2012: 2).  

2. İLGİLİ LİTERATÜR 

Helal ürün ile ilgili olarak son yıllarda Türkiye’de ve yurtdışında akademisyenlerin yapmakta oldukları çalışmalar 

artarak devam etmektedir. Farklı amaçlarla yapılan çalışmalardan bazıları özetlenerek sıralanmıştır.  

Dali, Nooh, Nawai ve Mohammed (2008), tarafından Malezya ve Burnei’de yapılan çalışmanın amacı helal olmayan 

ürünler ile karşılaştırıldığında daha pahalı olarak algılanan helal ürünlerin müşteriler tarafından ne şekilde algılandığının 

ölçülmesidir. Çalışmada faktör analizi kullanarak helal markasına yardımcı olan faktörlerin tanımlanmasına çalışılmış 

ve promosyon, yer, çekicilik, kalite, helal sertifikasyonu, fiyat, örnek ürün, pazar talebi, küçük ve orta ölçekli üreticiler, 

Müslüman şirketlerin helal sertifikasyonu, helal sertifikalı ve helal sertifikalı olmayan ürünler arasındaki farklar ve 

temiz operasyon olmak üzere 11 faktör belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bütün bu faktörler müşteri 

davranışlarını etkilese de; promosyon, yer, fiyat, pazar talebi, küçük ve orta ölçekli üreticiler ve temiz operasyon olmak 

üzere altı faktör helal sertifikalı ürünlerin helal sertifikalı olmayan ürünlerden daha pahalı olarak algılanmasında etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır.  

Aziz ve Chock (2013) tarafından yapılan araştırmada, Malezya’daki gayrimüslim topluluk içinde helal ürün satın alma 

niyetleri ile helal bilinirliği, helal sertifikasyonu, yiyecek kalitesi ve marka arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapısal eşitlik analizi sonucunda satın alma niyetleri ile helal bilinirliği, helal sertifikasyonu, tutundurma çalışmaları ve 

marka arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kurtoğlu ve Çiçek (2013) tarafından Yozgat ilinde yapılan çalışmada, tüketicilerin helal ürünler hakkında algılama, 

tutum ve beklentileri tespit edilmiş; tüketiclerin algılama, tutum ve beklentilerinin cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve 

gelirlerine göre farklılık gösterdiği; yaş ve medeni duruma göre ise farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Yener (2015) tarafından tüketicilerin helal gıda hakkındaki tutumlarını etkileyen faktörleri saptama amacıyla çalışma 

yapılmıştır. Tüketici davranışları helal ürünle ilgili olarak satın alma niyeti, değer algısı ve gıda güvenliği 

değişkenleriyle incelenmiştir. Türkiye’de yapılan bu ilk akademik araştırmanın sonuçlarına göre, değer algısının 

finansal, sosyal ve fiziksel risklerden etkilendiği gözlemlenmiştir. Gıda güvenliği tüketicinin dindarlık seviyesi ile 

pozitif etkiye sahiptir. Diğer taraftan eğitim seviyesi yükseldikçe helal ürünlere olan ilgi azalmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri ile demografik özellikler 

(cinsiyet, yaş, meslek, gelir, eğitim düzeyi) ve İslami değerler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit 

etmektir. Araştırma, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen demografik özellikler üzerine yapılan diğer 

çalışmalardan hareketle yapılmıştır. Helal ürün konusundaki araştırmaların çoğunlukla yurtdışında yapılmış olması ve 

Türkiye’de konuyla ilgili çok fazla çalışma bulunmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Çanakkale İl merkezinde yaşayan tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırma kolayda örnekleme 

tekniği kullanılarak yürütülmüştür.  Anket 229 katılımcıya uygulanmış ancak 26 katılımcıdan elde edilen veriler eksik 

veya hatalı olduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Verilerin analizi 203 katılımcıdan elde edilen verilerle 

yapılmıştır. 

3.2. Veri Toplama Yöntemi 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketicilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Dali vd. (2008) tarafından geliştirilen, Kurtoğlu ve Çiçek (2013) tarafından 

da Türkiye’de uygulanan ölçek yer almaktadır. Ölçekte tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma 

niyetleri, 5’li Likert tipi derecelendirmeye (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 

5-Kesinlikle Katılıyorum)  tabi tutulmuştur.  
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3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma problemi, “tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri ile demografik özellikler (yaş, 

meslek, gelir, eğitim düzeyi) ve İslami değerler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı” olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri İslami değerlerin tüm yaşantıya yön vermesine 

göre farklılaşmaktadır. 

H2: Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri yaşlarına göre farklılaşmaktadır. 

H3: Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri mesleklerine göre farklılaşmaktadır. 

H4: Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri gelirlerine göre farklılaşmaktadır. 

H5: Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. 

Hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

4. BULGULAR VE YORUMLAMA 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı istatistikler sonucu elde edilen bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Cinsiyet, yaş, meslek, gelir ve eğitim 

düzeyi araştırma kapsamına alınan demografik değişkenlerdir. 

Tablo 1’deki verilere göre araştırmaya katılan 203 tüketicinin demografik özellikleri incelendiğinde; katılımcıların 118 

kişisinin kadın, 85 kişisinin erkek olduğu görülmektedir. Yaş aralığı olarak, 35-44 yaş aralığında 70 kişi, 18-24 yaş 

aralığı 56 kişi, 25-34 yaş aralığı 56 kişi, 45-54 yaş aralığı 19 kişi ve 55 yaş ve üstünde 2 kişi yer almaktadır. 

Katılımcılar meslek gruplarına sınıflandırıldığında 78 kişinin özel sektör, 54 kişinin kamu sektörü, 52 kişinin öğrenci ve 

geri kalan 19 kişinin diğer (emekli, ev hanımı, işsiz) grubunda olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların gelir durumlarına 

göre gruplandırılmasında 73 kişinin 0-1.500 TL gelir grubunda, 57 kişinin 1.501-3.000 TL gelir grubunda, 50 kişinin 

3.001-5.000 TL gelir grubunda, 23 kişinin 5.001 TL ve üzeri gelir grubunda olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde ise, 4 kişinin ilk ve ortaöğretim, 25 kişinin lise ve dengi düzeyde eğitime sahip 

olduğu, bununla birlikte 55 kişinin önlisans, 74 kişinin lisans ve 45 kişinin lisansüstü düzeyinde eğitime sahip olduğu 

görülmektedir. Bu durum katılımcıların büyük bölümünün lisans düzeyinde eğitime sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır.  
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Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Demografik Özellikler Kategori Frekans Yüzde (% )

Kadın 118 58,10

Erkek 85 41,90

Toplam 203 100

18-24 56 27,60

25-34 56 27,60

35-44 70 34,50

45-54 19 9,40

55 ve üstü 2 1,00

Toplam 203 100

Özel Sektör 78 38,40

Kamu Sektörü 54 26,60

Öğrenci 52 25,60

Diğer* 19 9,40

Toplam 203 100

0-1.500 TL 73 36,00

1.501-3.000 TL 57 28,10

3.001-5.000 TL 50 24,60

5.001 TL ve üzeri 23 11,30

Toplam 203 100

İlk ve Ortaöğretim 4 2,00

Lise ve dengi 25 12,30

Önlisans 55 27,10

Lisans 74 36,50

Lisansüstü 45 22,20

Toplam 203 100

Eğitim Düzeyi

*Diğer: Emekli, Ev Hanımı, İşsiz

Cinsiyet

Yaş

Meslek

Gelir

 

4.2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Araştırmada anket aracılığıyla elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiş olup, Cronbach’s 

Alpha değeri %96,4 olarak bulunmuştur. Bulunan Cronbach’s Alpha değeri, uygulanan ölçeğin güvenilirlik seviyesinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,964 37 

 

4.3. Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör analizi sonucunda 5 faktör ortaya çıkmıştır ve elde edilen bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. Tüketicilerin helal 

ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetlerine yönelik faktörler, tutundurma, helal ürünlerde sertifikasyonun önemi, 

yer, fiyat ve promosyon, hedef  kitle ve kalite olarak isimlendirilmiştir. 
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörleri Oluşturan İfadeler
Faktör 

Yükleri
Özdeğer Vayans %

Faktör 1 Tutundurma 11,302 18,438

Helal ürünleri broşürler aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,865

Helal ürünleri afiş reklamları aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,837

Helal ürünleri radyo reklamları aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,797

Helal ürünleri gazetedeki reklamlar aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,791

Helal ürünleri televizyon reklamları aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,775

Helal ürünleri internet reklamları aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,742

Helal ürünleri fast food restaurantlardan satın almayı tercih ederim. 0,695

Helal ürünleri restaurantlardan satın almayı tercih ederim. 0,654

Helal ürünleri tanıtım döneminde satın almayı tercih ederim. 0,552

Helal ürünleri alışveriş merkezlerinden (AVM) satın almayı tercih ederim. 0,550

Faktör 2 Helal Ürünlerde Sertifikasyonun Önemi 10,207 16,651

Helal sertifikalı ürünlerde hile yapan üreticiler gerektiği gibi cezalandırılmalıdır. 0,876

Helal ürünlerin garanti belgesi olması çok önemlidir. 0,856

Helal sertifikalı ürünler herhangi bir hile veya aldatmaya karşı sürekli takip edilmelidir. 0,833

Türkiye'de üretilen helal ürünler mutlaka helal ürün sertifikası almalıdır. 0,785

Helal ürünlerin markası önemlidir. 0,605

Helal sertifikalı ürünler dünya pazarı için uygundur. 0,571

Helal sertifikalı ürünler sertifikasız ürünlerden daha pahalıdır. 0,409

Faktör 3 Yer 9,185 14,984

Helal ürünleri evime yakın yerlerden satın almayı tercih ederim. 0,673

Helal ürünler kaliteli ürünlerdir. 0,657

Helal ürünlerin üretildiği ortamların temiz olduğunu düşünüyorum. 0,651

Helal ürünleri bakkallardan satın almayı tercih ederim. 0,620

Helal ürünlerin tüketicilerin damak tadına uygun olduğunu düşünüyorum. 0,597

Helal ürünleri semt pazarlarından satın almayı tercih ederim. 0,588

Helal sertifikalı ürün bulmanın zor olduğunu düşünüyorum. 0,531

Helal ürünleri iş yerime yakın yerlerden satın almayı tercih ederim. 0,528

Helal ürünleri arkadaş-komşu-akraba tavsiyeleri aracılığıyla satın almayı tercih ederim. 0,526

Helal ürünleri süper marketlerden satın almayı tercih ederim.

Faktör 4 Fiyat ve Promosyon 7,001 11,421

Helal ürünleri indirimdeyken satın alamayı tercih ederim. 0,754

Helal ürünleri yanında bir hediyesi varsa satın almayıı tercih ederim. 0,741

Helal ürünler ekstra hizmetle beraber sunulursa daha cazip olur. 0,700

Helal ürünlerin ambalajları çekici olmalıdır. 0,655

Helal ürünler süper marketlerde satılırsa daha ucuz olur. 0,581

Helal yiyecek-içecek satın alırken fiyat her zaman temel belirleyicidir. 0,553

Helal ürünleri numunesini denedikten sonra satın almayı tercih ederim. 0,402

Faktör 5 Hedef Kitle ve Kalite 3,088 5,038

Helal ürünlerin sadece Müslümanlar için olduğunu düşünüyorum. 0,672

Düşük fiyat düşük kalite demektir. 0,652

Küçük işletmeler tarafından üretilen helal ürünlerin daha ucuz olacağını düşünüyorum. 0,540  
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4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi ve Yorumlanması 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda, tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetlerinin 

yaş, meslek ve eğitim düzeyi değişkenleri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, gelir 

değişkeni ve İslami değerler değişkeni ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaya çıkan bu 

farkların tespit edilmesi için Post Hoc Testlerinden Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. Uygulamanın 

sonucunda “5.001 TL ve üzeri” gelir ile diğer gelir grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İslami değerlerin 

tüm yaşantıya yön vermesi değişkeninde “kesinlikle katılmıyorum” grubu ve diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. “katılmıyorum” grubu ile kesinlikle katılmıyorum, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum grupları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kararsızım grubu ile kesinlikle katılmıyorum ve kesinlikle katlıyorum grubu arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Katılıyorum grubu ile kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum grupları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Kesinlikle katılıyorum grubu ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Tablo 3. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler Kareler Toplamı
Serbestlik 

Derecesi

Kareler 

Ortalaması
F

P Değeri 

(Sigma)

Yaş 2,877 4 0,719 1,002 0,407

Meslek 4,012 3 1,337 1,889 0,133

Gelir 9,303 3 3,101 4,55 0,004*

Eğitim Düzeyi 4,083 4 1,021 1,435 0,224

İslami değerlerin 

tüm yaşantıya 

yön vermesi

60,29 4 15,073 35,268 0,000*

 

Tablo 4. Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi (Gelir) Sonuçları 

0-1.500 TL 1.501-3.000 TL 0,02378 0,14591 0,998

3.001-5.000 TL 0,06049 0,15154 0,978

5.001 TL ve üzeri 0,69576 0,19739 0,003*

1.501-3.000 TL 0-1.500 TL -0,02378 0,14591 0,998

3.001-5.000 TL 0,03671 0,15995 0,996

5.001 TL ve üzeri 0,67199 0,20392 0,006*

3.001-5.000 TL 0-1.500 TL -0,06049 0,15154 0,978

1.501-3.000 TL -0,03671 0,15995 0,996

5.001 TL ve üzeri 0,63528 0,20798 0,014*

5.001 TL ve üzeri 0-1.500 TL -0,69576 0,19739 0,003*

1.501-3.000 TL -0,67199 0,20392 0,006*

3.001-5.000 TL -0,63528 0,20798 0,014*

(I) Gelir (J) Gelir
Ortalama Farklar     

(I-J)
Standart Hata P Değeri (Sigma)
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Tablo 5. Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi (İslami Değerler) Sonuçları 

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum -0,54675 0,14858 0,003*

Kararsızım -0,81757 0,18359 0,000*

Katılıyorum -1,21767 0,14743 0,000*

Kesinlikle Katılıyorum -1,57811 0,14800 0,000*

Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 0,54675 0,14858 0,003*

Kararsızım -0,27082 0,17051 0,507

Katılıyorum -0,67093 0,13077 0,000*

Kesinlikle Katılıyorum -1,03136 0,13141 0,000*

Kararsızım Kesinlikle Katılmıyorum 0,81757 0,18359 0,000*

Katılmıyorum 0,27082 0,17051 0,507

Katılıyorum -0,40011 0,16950 0,131

Kesinlikle Katılıyorum -0,76054 0,17000 0,000*

Katılıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 1,21767 0,14743 0,000*

Katılmıyorum 0,67093 0,13077 0,000*

Kararsızım 0,40011 0,16950 0,131

Kesinlikle Katılıyorum -0,36043 0,13011 0,048*

Kesinlikle Katılıyorum Kesinlikle Katılmıyorum 1,57811 0,14800 0,000*

Katılmıyorum 1,03136 0,13141 0,000*

Kararsızım 0,76054 0,17000 0,000*

Katılıyorum 0,36043 0,13011 0,048*

(I) İslami değerlerin tüm 

yaşantıya yön vermesi

(J) İslami değerlerin tüm 

yaşantıya yön vermesi

Ortalama 

Farklar           

(I-J)

Standart Hata
P Değeri 

(Sigma)

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri ile demografik özellikler (cinsiyet, 

yaş, meslek, gelir, eğitim düzeyi) ve İslami değerler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda Hipotez 1(Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri İslami değerlerin 

tüm yaşantıya yön vermesine göre farklılaşmaktadır.) ve Hipotez 4 (Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın 

alma niyetleri gelirlerine göre farklılaşmaktadır.) kabul edilmiş; Hipotez 2 (Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal 

ürünleri satın alma niyetleri yaşlarına göre farklılaşmaktadır.), Hipotez 3 (Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal 

ürünleri satın alma niyetleri mesleklerine göre farklılaşmaktadır.) ve Hipotez 5(Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal 

ürünleri satın alma niyetleri eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır.) reddedilmiştir.  

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetlerinin 

yaş, meslek ve eğitim düzeyi değişkenleri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, gelir 

değişkeni ve İslami değerler değişkeni ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaya çıkan bu 

farkların tespit edilmesi için Post Hoc Testlerinden Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. Uygulamanın 

sonucunda “5.001 TL ve üzeri” gelir ile diğer gelir grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İslami değerlerin 

tüm yaşantıya yön vermesi değişkeninde tüm gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. İslami değerlerinin 

tüketicilerin davranışlarını ve satın alma niyetlerini şekillendiren bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın faktör analizi sonucuna göre, tüketicilerin helal ürünlerle ilgili değerlendirmeleri, tutundurma, helal 

ürünlerde sertifikasyonun önemi, yer, fiyat ve promosyon, hedef kitle ve kalite olmak üzere 5 boyutta toplanmıştır. 

Dünya helal ürün pazarında, Malezya ve Singapur önemi artan bir rol oynamaktadır. Bu ülkelerde helal ürünlerin yanı 

sıra mekanlar (dükkanlar, fabrikalar ve restaurantlar) gibi ticarileşen iş süreçleri de sertifikalandırılmaktadır. (Fischer, 

2012: 18). Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde, 4 Temmuz 

2011 tarihinden itibaren helal ürün belgelendirmesine başlamış olup, Şubat 2016 itibarıyla Türkiye’de 161 firma 338 
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ürün için helal sertifikası almıştır (TSE, 2016). Ayrıca GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve 

Sertifikalandırma Derneği), HEDEM (Helal Gıda Denetim ve Sertifikalandırma Merkezi) gibi bazı özel kuruluşlar da 

helal gıda sertifikası vermekte ve helal gıda sertifikası alan firmaların listesini internet sitelerinde yayınlamaktadırlar 

(Kurtoğlu ve Çiçek, 2013: 183). Hızla genişleyen helal ürün pazarında başarılı olabilmek için tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını, helal ürün ile ilgili algılarını, helal ürünleri satın alma niyetlerini tespit edebilmek gerekmektedir. 

Araştırmanın örneklemi zaman kısıtı nedeniyle Çanakkale il merkezinde ikamet eden tüketicilerden oluşmaktadır. Bu 

sebeple sonuçların tüm tüketicilere genelleştirilmesi olası değildir. Ancak, bundan sonrasında daha fazla il ve daha fazla 

sayıdaki tüketici ile benzer bir çalışma yapılabilir. Bu araştırmayla hem literatüre hem de uygulayıcılara yönelik bir 

altyapı oluşturulduğu düşünülmektedir. 

KAYNAKLAR 

Ab Talib, M. S. ve Mohd Johan, M. R. “Issues in Halal Packaging: A Conceptual Paper”, International Business and 

Management, 5 (2), 2012, 94-98. 

Aziz, Y.A., Chok, N.V. “The Role Of Halal Awareness, Halal Certification And Marketing Components In 

Determining Halal Purchase Intentation Among Non-Muslims In Malaysia: A Structural Equation Modeling 

Approach”, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 25, 2013, 1-23. 

Dali, N.R.S.B.M., Nooh, M.N.B, Nawai, N.B., Mohammed, H.B. “Is Halal Products Are More Expensive As Perceived 

By The Consumers? Muslimprenuers Challenges And Opportunities In Establishing A Blue Ocean Playing Field”, 

Journal of Management & Muamalah, 2, 2009, 39-62. 

Essoo, N., Dibb, S. “Religious Influences On Shopping Behaviour: An Exploratory Study”, Jounal of Marketing 

Management, 20, 2004, 683-712. 

Fischer, J. “Branding Halal: A Photographic Essay on Global Muslim Markets”, Anthropology Today, 28 (4), 2012, 18-

21. 

GİMDES - www.gimdes.org (Erişim Tarihi: 12.02.2016). 

Hamid, A.B., Ab Talib, M.S., Mohamad, N. “Halal Logistics: A Marketing Mix Perspective”, Intellectual Discourse, 22 

(2), 2014, 191-214. 

Kurtoğlu, R., Çiçek, B. “Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye 

Yönelik Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (3), 2013, 181-205. 

Lada, S., Tanakinjal, H., Amin, H. “Predicting Intention To Choose Halal Products Using Theory Of Reasoned Action”, 

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management, 2 (1), 2009, 66-76. 

Riaz, N. M. (2007). “Halal Production fort he Cereal Industry and the Halal Certification Process.” Cereal Foods World, 

52(4), 192-195. 

TDK - www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 05.02.2016). 

Torlak, Ö. “İslam Ülkeleri Arasındaki Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri”, Tüketici ve 

Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 2012, 1-10. 

TSE - www.tse.org.tr (Erişim Tarihi: 12.02.2016). 

Yener, D. “Factors That Affect The Attitudes Of Consumers Toward Halal-Certified Products In Turkey”, Journal of 

Food Products Marketing, 21, 2015, 160-178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

495 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

496 
 
 

 

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN 

ÇÖZÜMÜ İÇİN STEP YÖNTEM: BİR ÜRETİM SÜRECİ UYGULAMASI 
 

 

 

Mehmet TÜTER 

Aksaray Üniversitesi  

SBE İşletme Y.Lisans Programı 

mehmettuterr@gmail.com 

 

Fatih BAŞIBÜYÜK 

Aksaray Üniversitesi  

SBE İşletme Y.Lisans Programı 

fatihbasibuyuk01@gmail.com 

 

Nurullah UMARUSMAN 

Aksaray Üniversitesi  

İİBF İşletme Bölümü 

nurullah.umarusman@aksaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Karar verme süreci uygun alternatifler arasından en uygun olanı seçme sürecidir. Bütün karar problemlerinde birden 

fazla kriter kullanılarak alternatifler değerlendirilmektedir. Bir çok karar probleminde karar vericiler kaynakları dikkate 

alarak kısıtları tatmin ederken, belirlenen birden fazla amaç ve ya hedefe ulaşmak isterler.  Çok amaçlı karar verme 

problemlerinin çözümünde kullanılan etkileşimli yaklaşımlardan en önemlisi STEP yöntemdir. Bu yöntem, amaçların 

göreceli önemlerine bağlı olarak karar vericinin iyi çözümler bulmasına imkân sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Çok Amaçlı Doğrusal Programlama, Karar Verme, Step Yöntem. 

 

STEP METHOD FOR SOLVING MULTI-OBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS: 

AN APPLICATION OF PRODUCTION PROCESS 

 

ABSTRACT 

Decision making is the process of selecting a possible course of action from all the available alternatives.  In almost all 

such problems the multiplicity of criteria for judging the alternatives is pervasive. That is, for many such problems, the 

decision maker wants to attain more than one objective or goal in selecting the course of action while satisfying the 

constraints dictated by resources.One of the first interactive procedures to solve multiple objective decision making 

problems is STEP- method (STEM) .STEM allows the decision maker to learn to recognize good solutions and the 

relative importance of the objectives.  

Keywords: Decision Making, Multiobjective Linear Programming, Step Method. 

 

1.GİRİŞ 

Karar verme sürecinde problemler açıkça tanımlanmış ve belirlenmiş alternatiflerin veya açıkça tanımı yapılmamış 

belirsiz alternatiflerin bir veya birden fazla kriterlerine göre değerlendirilir (Zeleny, 1982: 23). Ayrıca, karar verme 

sürecinde problemler birden fazla amaca veya niteliklere sahiptir. Nitelikler performans parametreleri, özellik ve 

eleman ile aynı anlamı taşır. Nitelik herhangi bir amaç seviyesinin değer olarak anlamını açıklar. Niteliklerin 

belirlenmesinden sonra karar verici niteliklerin hangi seviyede fayda sağlayacağını kendi istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda kararlaştırarak amaçlarını belirler (Hwang ve Yoon, 1981: 16). Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

problemleri, Çok Amaçlı Karar Verme (ÇAKV) ve Çok Nitelikli Karar Verme (ÇNKV) olarak iki kategoride 

sınıflandırılır (Tabucanon, 1988: 5).  ÇAKV metotları kısıtları göz önünde bulundurarak karar verici tarafından 

oluşturulan amaçların kabul edilebilir seviyelerinin belirlenmesi sürecidir. ÇAKV metotlarının ortak özellikleri; çok iyi 

tanımlanmış kısıtlar, belirgin amaçlar ve amaçlar arasında belirgin etkileşimdir (Lai ve Masud, 1979: 10). ÇNKV 

metotlarının belirgin özelliği önceden belirlenmiş sınırlı sayıda alternatifi içermesi ve bu alternatiflerin niteliklere bağlı 

olarak birebir karşılaştırma yapılarak en iyi alternatifin belirlenmesidir (Hwang ve Yoon, 1981: 10).  
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ÇAKV ve ÇNKV teknikleri tercih bilgilerinin kullanılmasına göre metotlar sınıflandırılabilir. Ayrıca bu sınıflandırmada 

karar vericiden sağlanan kriterlere ait bilgi tipleri de önemlidir. Bu çalışmada Tercih Bilgilerinin Optimizasyon 

Sırasında Kullanıldığı Metotlar sınıflandırması içerisinde yer alan STEM Yöntem kullanılmıştır. Stem Yöntem, her bir 

amaç fonksiyonu için belirlenen pozitif ideal çözümleri kullanarak ve karar vericiden sağlanan tercih bilgileri göz 

önünde bulundurup çözüm uzayını küçültmek için kullanılır. Çözüm uzayının küçültülmesi STEM algoritması ile 

aşama aşama gerçekleştirilir.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çok Kriterli Karar Verme, genellikle birbiri ile zıt kriterleri yapısında bulunduran planlama ve karar problemlerinin 

çözümüne imkân sağlamaktadır. Çözüm kelimesinin anlamı, belirlenen alternatifler içerisinden “uygun” alternatifin 

karar verici tarafından seçilmesidir. Bu sebep ile problemlerin çözümlenmesi esnasında karar vericinin müdahale 

yapması gerekmektedir (Korhonnen, 1998). Karar vermek günlük hayatımızın değişmez bir parçası olup hemen hemen 

bütün karar problemleri çoğunlukla birbiri ile zıt ve çatışan birden fazla kriterden oluşmaktadır. Çok Kriterli Karar 

Verme problemleri, Çok Nitelikli Karar Verme ve Çok Amaçlı Karar Verme olarak iki kategori içerisinde 

sınıflandırılabilir (Lai ve Hwang, 1994:2). Karar vericinin tercih bilgi yapılarının kullanıldığı zamana bağlı 

sınıflandırılması, içerdiği metotlar ve tercihlerin hangi aşamada kullanılmasına göre dört sınıfta incelenir ( Lai ve 

Hwang, 1994: 6). Bu çalışmada Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinin Tercih Bilgilerinin Optimizasyon sırasında 

Kullanıldığı metotlar sınıflandırmasında yer alan ve interaktif yaklaşımlar olarak da isimlendirilen yöntemlerden STEP 

metot kullanılmıştır. İnteraktif metotlar, çözüm süreci içerisinde karar verici-bilgisayar veya karar verici-analist 

arasında her aşamada karşılıklı diyalog oluşturulur. Her iterasyonda yeni çözümün belirlenmesi amacı ile karar verici 

tercih bilgilerini kullanır. Stem Yöntem için ilk olarak her bir amaç fonksiyonu için pozitif ideal çözümler belirlenir. Bu 

çözümlere bağlı olarak üstün olmayan çözümler tablosu oluşturularak çözüm sağlanır 

Bu çalışmada el yapımı ayakkabı üretimi gerçekleştiren bir işletmenin taleplere bağlı olarak gerçekleştirilen üretim 

süreci ele alınmıştır. Üretim süreci için iki amaç fonksiyonu için pozitif ideal çözümleri belirlenmiş ve üstün olmayan 

çözümler tablosu oluşturulmuştur. STEM yöntemle Çok Amaçlı Doğrusal Programlama problemin amaç 

fonksiyonlarını aynı anda ele alıp amaç fonksiyonu değerlerini pozitif ideal çözüme yaklaştırarak karar vericiye çözüm 

sağlanmıştır. 

3.YÖNTEM  

Stem Yöntem Benayoun,  Montgolfier, Tergny ve Laritchev (1971) tarafından Çok Amaçlı Doğrusal Programlama 

problemlerinin çözüm tekniği olarak sunulmuştur. Step yöntemi adıyla anılan bu yöntem, karar vericinin amaç 

fonksiyonlarının göreceli önem dereceleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda kolayca 

kullanabilmektedir. Diğer çözüm yöntemlerinde önceliklere göre amaç fonksiyonlarına ağırlıklar verip amaç 

fonksiyonlarının ağırlıklı toplamları dikkate alınırken Step metodunda iteratif bir şekilde çözüm aranmaktadır. Ardı 

ardına yapılan çevrimler sonucu en iyi uzlaşık çözüme ulaşır, her bir çevrim bir hesaplama bir de karar verme 

aşamasından oluşmaktadır. 

Hesaplama aşamasında problem çözülerek karar verici ile ilgili amaç fonksiyonlarının değerleri ve her bir amaç 

fonksiyonun alabileceği en iyi değerler sunulur, karar verme aşamasında ise karar verici karşılanan amaç fonksiyonu 

için göze alabileceği kayıp miktarını belirleyerek karşılanmayan amaçlar için daha iyi sonuçlar bulunmasına yönelik 

analiz aşamasına bilgi sunar. Bu karşılıklı bilgi alışverişi neticesinde istenilen tatmin edici amaç fonksiyonu değerleri 

yakalayıncaya denk çevrim adımlar tekrar edilir. Yöntemin adımları aşağıda açıklanmıştır. 

Adım 1: Ödemeler Tablosunun Oluşturulması  

Hesaplama ve karar aşamalarından oluşan önce ödemeler tablosu oluşturulur. Bu tablo değerleri belirlenirken (M1.1) 

kullanılır. 




l

1k.
kk )(Z(x)f  ./. xMinMakss  

Kısıtlar;                   (M1.1) 






n

1j

jiji 0xa)x(g  

r1,2,...,s   vel1,2,...,k  n,1,2,...,j m,1,2,..,i ,0x j   

T 
şeklinde olmak üzere x

i     
vektörü denklemi (M1.1) problemin en iyi çözümü olarak 

tanımlanmaktadır. Her bir amaç fonksiyonu değeri elde edilir. Ödemeler tablosunun elamanları bu amaç fonksiyonunu 

değer elde edilir. Ödemeler tablosunun elamanları bu amaç fonksiyonu değerlerinden oluşmaktadır.  

Tablo elamanlarının daha detaylı anlatımı şu şekildedir. 
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 olmak üzere , Zik değerleri, k. amaç en iyi değere ulaştığı zaman i . amacın aldığı 

değerdir.  şeklinde hesaplanmaktadır. ƒi
* 

değerleri her bir amaç fonksiyonu tek başına çözüldüğünde 

elde edilen uygun en iyi (optimal) değerdir. Esas köşegen üzerindeki elamanlar, her bir amaç fonksiyonun uygun en iyi 

değerini vermektedir. 

Tüm amaç fonksiyonları için uygun en iyi çözümlerden oluşan 
T
 vektörüne, (M1.1)’deki her bir 

amacın en iyi performansı adı verilir.  

Adım 2: Hesaplama Aşaması 

İdeali sağlayan bir alternatif çözüm bulunmaması halinde , ideale “minmax” anlamına yakın vektör alınmaktadır. Bu 

doğrultuda bütün amaç fonksiyonlarının tüm x
k  

için aldığı en küçük değerler hesaplanır. Yani Tablo 1’deki tüm satırlar 

için satırların en küçüğü hesaplanır ve ƒi
min

 olarak ifade edilir. İdeal çözüm ile aradaki en büyük farkın en küçüklenmesi 

amaçlanır. Bu durum matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir ve her bir amaç için ideal çözüme en 

yakın çözüm aşağıda verilen doğrusal programlama probleminin çözümü ile elde edilmektedir.  

Enk λ 

Kısıtlar:           (M1.2) 

λ >=w1[ƒ1
*
- , i=1,2,...,m 

λ >=0 

x∊X
s
  

Burada X
s
 uygun çözüm bölgesini temsil etmektedir. Başlangıçta uygun çözüm bölgesi Denklem (1) ile verilen 

problem ile aynıdır. Ancak her karar aşamasından sonra uygun çözüm bölgesi güncellenmektedir. Optimum çözüme 

olan uzaklığı göreceli önemini temsil eden ağırlık vektörü
T
 ve i. ağırlık olan wi aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır: 

=       (M1.3.) 

 
Burada cij i. Amaç fonksiyonu katsayıları temsil etmektedir. değeri iki terimi içermektedir. Birinci terim; x değerleri 

değişirken ƒi değerleri optimum çözüm olan . ƒi
* 

dan çok farklı değilse , ilgili amaç fonksiyonu ağırlık değerinde ki bir 

değişmeye duyarsızdır, bu yüzden bu amaç fonksiyonuna küçük bir wi ağırlığı verilebilir. Sapma büyüdükçe wi ağırlığı 

nispeten daha büyük olacaktır. 

İkinci terim ise amaç fonksiyonlarının aldığı değerleri normalize eder. 1 olacak şekilde ağırlıkları hesaplamak 

için kullanılır. Böylece farklı ağırlık stratejilerinden elde edilen farklı çözümler kolayca karşılaştırılabilmektedir. 

 

Adım 3: Karar Aşaması 

(M1.2.) ile verilen problemin uzlaşık çözümü , s iterasyon sayısı olmak üzere
T
 ile gösterirsek , 

uzlaşık çözüme karşılık gelen amaç vektörü s,  ideal vektör ile karşılaştırılması için karar vericiye 

sunulur. Bazı amaçlar optimal değerlerine yakın veya eşit olabilirken bazıları ise optimal değerlerinden uzak olabilir. 

Bu aşamada karar vericinin bazı amaçlardan fedakârlık yapması beklenir. Bu fedakârlık değeri belirlenerek tatmin 

olunmayan amaçlar lehine kararlar olmuş olur. Karar vericinin belirlemiş olduğu ölçü olan ∆ ƒ i
*
 ‘ye göre ƒi amacından 

fedakârlık yapılacaktır. Bu durumda bir sonraki adıma geçmeden önce uygun çözüm bölgesi aşağıdaki gibi 

güncellenecektir. 

X
s+1

=                 (M1.5) 

Bir sonraki iterasyona geçerken =0 olarak seçilir. Bu karar vericinin tüm amaç değerlerinden memnun olmasına 

kadar devam eder. 

 

4. UYGULAMA 

Çalışmanın uygulaması için Ayakkabı İmalat Sektörü tercih edilmiştir. Tercih edilen firma fabrikasyon üretim yerine el 

yapımı üretim modelini tercih etmiştir. İlgili firma dört farklı tipte el yapımı ayakkabı üretimi gerçekleştirmektedir. 

Ayakkabı üretiminde deri, kösele, astar ve dikim için ip temel kaynaklardır. Bu dört kaynak için her bir ayakkabı 

tipinde kullanılan miktarlar Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo1. Temel Hammadde kullanım Miktarları 

Hammadde 
Erkek 

Ayakkabı 
Erkek Bot 

Bayan 

Ayakkabı 
Bayan Bot Miktar )( ib  Birim Fiyat )( ip  

Deri (m2) 0.5 0.76 0.44 0.8 100 62 TL 

Kösele (kg) 0.65 0.65 0.45 0.45 170 43 TL 

Astar (m2) 0.3 0.3 0.26 0.26 80 20 TL 

ip (kg) 0.006 0.008 0.004 0.007 1 1 TL 

 

İşletme yönetimi bu hammadde miktarlarını bir haftalık üretim için belirlemiştir. Ayakkabı ustaları tarafından her bir 

ayakkabı çiftinin yapımında kullanılan işgücü süreleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. İşgücü Kullanım Miktarları 

İşgücü Kullanımı 
Erkek 

Ayakkabı 

Erkek 

Bot 

Bayan 

Ayakkabı 

Bayan 

Bot 

İşgücü 

)( ib  

Birim Fiyat 

)( ip  

Sayanın Kesilmesi (saat) 0.58 0.77 0.5 0.63 49 8 TL 

Kösele ve Astarın Kesilmesi  (saat) 0.45 0.5 0.38 0.44 53 7 TL 

Sayanın Dikilmesi (saat) 1 1.2 1.1 1.5 58 10 TL 

Saya, Kösele ve Astarın  

Birleştirilmesi (saat) 
1.4 1.6 1.2 1.4 65 10 TL 

 

Geçmişte yapılan üretimler sebebiyle işletme yönetimi üretimleri için belirli kısıtlar belirlemiştir. Bunlar; erkek 

ayakkabı için en fazla 15 çift, erkek bot için en az 10 çift, bayan ayakkabısı için en az 9 çift ve bayan bot için en fazla 8 

çifttir. Bu verilere bağlı olarak işletme yönetimi, Maksimum Gelir, Maksimum Birim Üretim amaçlarını belirlemiştir.   

Problemin matematiksel modeli  (P1) aşağıda verilmiştir. 

 

 

 
Kısıtlar:            (P1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uygulama verilerine bağlı olarak (P1)’in çözümü için ilk olarak Çok Amaçlı Doğrusal Programlama modelinde kurulup 

STEP metotla gerçekleştirilecektir. Adımlar aşağıdaki gibidir: 

Adım 1: (P1)için pozitif ideal çözüm noktaları belirlenmiştir ve bu bilgiler kullanılarak üstün olmayanlar çözümler 

tablosu oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3: Üstün olmayan Çözümler 

Değişken Değerleri 
  

 

 

 

 

8810 

 

 

47 

 

 

 

 

8615 

 

 

49 
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Adım 2: üstün olmayan çözümler tablosunda ki pozitif ve negatif ideal çözüm noktalarıyla hesaplama aşamasına 

geçilmiştir. 

= =0,00006240 

 

= =0,02040816 

 

Adım 3: Bulunan sonuçların tekrar formülasyon üzerinde yazılarak ağırlıklarını buluyoruz.  

= =0,00304828 

 

= =0,99695172 

 

Adım 4: Bulunan ağırlıkları bulunan ideal pozitif ideal çözümleri gerçekleştiği amaç fonksiyonundan çıkartarak 

bulunan ağırlık ile çarpılır ve yeni kısıtlar oluşturulur aşağıdaki gibi yani: 

 

Kısıtlar;            (P2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x,y>=0 

 

(P2)’nin çözümünden elde edilen sonuçlar; =0, =1, =28, =11 ve Y=0,274345 

Bu karar değişleni değerlerine göre her bir amaç fonksiyonunun değeri sırası ile 8720 ve 49’dur. Bu çözüm değerleri 

karar verici tarafından kabul edilmiştir 

 

5. BULGULAR VE YORUMLAR 

Karar vermek günlük hayatın değişmez bir parçası olup hemen hemen bütün karar problemleri çoğunlukla birbiri ile zıt 

ve çatışan birden fazla kriterden oluşmaktadır. Karar verme problemleri yapı itibarı ile çok amaçlı olup, belirsiz bir 

çevre içerisinde meydana gelmektedir. Birçok matematiksel programlama problemi, karar verici tarafından kısıtlara 

bağlı olarak amaç fonksiyonlarının bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada bir üretim sürecine ait Çok 

Amaçlı Doğrusal Programlama problemi Stem yöntemine göre çözülmüştür. Çözüm sonucundaki değerlere göre ikinci 

amaç fonksiyonunun pozitif ideal çözümüne ulaşılmış, birinci amaç fonksiyonunun pozitif ideal çözümüne 90 birim 

yaklaşılmıştır. Bir başka ifade ile birim üretim amacı üzerinde çözüm gerçekleşmesinden dolayı gelir amacında azalma 

görülmüştür. Diğer taraftan karar verici bu sonuçlara göre maksimum birim üretim amacının sağladı ideal çözüme 

ulaşılması sebebiyle tatmin olmuştur. Eğer karar verici çözümün geliştirilmesini isteseydi, birim üretim amacına 

tolerans değeri verilerek gelir amacı pozitif ideal çözüme yaklaştırılabilir. Sonuç olarak karar verici bazı amaçlarını 

daha yüksek seviyede gerçekleştirmek için bir diğer amacının ulaştığı değeri azaltarak farklı sonuçlar elde edebilir.  
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ÖZET 

Çok Amaçlı Karar Verme yöntemleri birden fazla amaç fonksiyonu içeren karar problemlerinin çözümünde önemli rol 

oynamaktadır. Bu yöntemler, karar vericiden sağlanan bilgilere bağlı olarak öncelik veya ağırlık faktörleri kullanarak 

karar vericiye çözümler sağlamaktadır. Çoklu amaçlar sebebiyle bu amaçlar optimal çözümü vermemektedir. Bu 

sebeple uzlaşık veya tatminkâr çözümler araştırılmalıdır. Bu çalışmada Çok Amaçlı Doğrusal Programlama 

problemlerinin  uzlaşık çözümü için Game Theoretic yöntemi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  DecisionMaking, Game TheoreticTechnique, MultipleObjectiveDecisionMaking. 

 

GAME THEORETIC TECHNIQUE AND AN APPLICATION OF PRODUCTION PROCESS 

 

ABSTRACT 

Multi-objective Decision Making (MODM) techniques have an important role in solving decision problems including 

more than one objective function. These techniques provide solutions to decision maker by using priority or weight 

factor with regard to the information obtained from decision maker. Due to the presence of multiple objectives in such 

techniques, it is very hard to obtain optimal solutions. Therefore, one should seek for satisfactory or compromising 

solutions. Inthisstudy, Game TheoreticTecnique has beenproposedforthecompromisesolutionon  MultiobjectiveLinear 

Programming problems. 

Keywords: Çok Amaçlı Karar Verme, Game Theoretic Yöntem, Karar Verme. 

 

1.GİRİŞ 

Çok Amaçlı Karar Verme yöntemleri matematiksel kısıtlarla tanımlanan sınırsız sayıdaki alternatifleri içeren amaç 

problemleri için kullanılır. Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri karar vericinin tercih bilgilerine bağlı olarak 

oluşturulur. Pozitif ideal çözümler amaç fonksiyonunun en iyi performansını göstermektedir. Etkileşimli yaklaşımda, 

problem çözümünde, karar verici tatmin edici bir çözüm elde edene kadar devam edilmektedir. Bu yaklaşım sadece bir 

problemi çözmek için değil, aynı zamanda yüksek verimli bir sistemi tasarlamak içindir. Sıfır toplamlı oyunlar sabit 

toplamlı oyunların özel bir halini ifade eder. Bu oyunlar karşılıklı rakiplerin tamamen birbirine zıt yönde ilgileri 

olduğunu ve tam rekabet içinde olduklarını ifade eder. Bu oyunların en belirgin özelliği oyunculardan birinin kazancı 

diğerinin kaybına eşit olmasıdır. Dolayısıyla iki oyuncunun kazanç ve kayıp toplamı sıfıra eşittir. 

Çok Kriterli Karar Verme, genellikle birbiri ile zıt kriterleri yapısında bulunduran planlama ve karar problemlerinin 

çözümüne imkân sağlamaktadır. Çözüm kelimesinin anlamı, belirlenen alternatifler içerisinden “uygun” alternatifin 
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karar verici tarafından seçilmesidir. Bu sebep ile problemlerin çözülmesi sırasında karar vericinin müdahale etmesi 

gerekmektedir(Korhonnen, 1998).  

Karar vermek hayatımızın değişmez bir parçası olduğundan çoğunlukla bütün karar problemleri birbiri ile zıt ve çatışan 

birden çok kriterden oluşmaktadır. Çok Kriterli Karar Verme problemleri, Çok Nitelikli Karar Verme ve Çok Amaçlı 

Karar Verme olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Çok Nitelikli Karar Verme yöntemleri belirlenen kesin alternatifler 

arasından bir alternatifin seçilmesi için kullanılırken, Çok Amaçlı Karar Verme yöntemleri matematiksel kısıtlarla 

tanımlanan sınırsız sayıdaki alternatifleri içeren amaç problemleri için kullanılır(Lai ve Hwang, 1994; 2). Çok Amaçlı 

karar Verme Yöntemleri karar vericinin tercih bilgilerine bağlı olduğundan dolayı bu yöntemler dört şekilde 

sınıflandırılır. ( Lai ve Hwang, 1994; 6)Bu sınıflandırmalar; 

 Tercih Bilgilerinin Kullanılmadığı Metot: İlk olarak problemin kısıt ve amaçları tanımlanır. Karar vericiden 

bilgi alınmaz. Karar vericinin tercihleri ve belirlediği çözümler hakkında analizi yapan kişi varsayımda 

bulunur. 

 Tercih Bilgilerinin Öncelikli Kullanıldığı Metotlar: Formülasyonda önce başarılmak istenen amaçlar hakkında 

analiste bilgi verilir. Bilgilerin ağırlık ve sıralı olmasına göre gerekli olan metotlar kullanılarak çözüme gidilir.  

 Tercih Bilgilerinin Optimizasyon Sırasında Kullanıldığı Metotlar: İnteraktif metot olarak da adlandırılır. 

Çözüm sürecinde karar verici-bilgisayar veya karar verici-analist arasında karşılıklı iletişim oluşturulur. Her 

aşamada yeni çözümün belirlenmesi için karar verici tercih bilgilerini kullanır. 

 Tercih Bilgilerinin Optimizasyon Sonrasında Kullanıldığı Metotlar: Karar verici baskın olmayan çözüm 

kümesinden bir alt küme oluşturur ve bu kümenin içinden en tatminkâr çözümü seçer. 

Bu çalışmada, Çok Amaçlı Karar Verme yöntemlerinin tercih bilgilerinin optimizasyon sırasında kullanıldığı metotlar 

sınıflandırması içerisinde yer alan etkileşimli yaklaşımlardan  “Game Theoretic” yöntemi kullanılmıştır. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

ÇAKV problemlerinin klasik (tek amaçlı) optimizasyon problemlerinden ayrılan yönü sayısal olarak sadece amaç 

fonksiyonun sayısından ibarettir. Tek amaçlı optimizasyon problemlerinde çözümün hedefi, amaç fonksiyonunun en iyi 

değerini veren değişkenlerin belirtilmesidir. Bu sebeple klasik optimizasyon problemlerinde amaç fonksiyonunun 

optimum değeri tektir. Diğer yandan Çok Amaçlı optimizasyon problemlerinde amaç fonksiyonu sayısı birden fazladır. 

Bundan dolayı da birbiriyle ihtilaflı olması nedeniyle klasik optimizasyon problemlerinden farklı olarak optimal 

çözüme sahip olmaları çoğunlukla imkânsızdır. Çünkü bu amaç fonksiyonları uygun çözüm bölgesinin farklı değişken 

ve değerlerine göre optimum değeri almaktadır. 

Etkileşimli yaklaşımlar, çoklu amaçlara veya çoklu hedeflere sahip karar verme problemlerinin çözümü için kullanılır. 

Etkileşimli bütün metotlar karar vericiden sağlanan tercih bilgilerine göre yinelemeli şekilde çözüm araştırır (Romero 

ve Rehman,2003;81). Etkileşimli yöntemler,  çok amaçlı problemlerin çözüm sürecine karar vericinin karar sürecine 

katılımını gerektirir. Bu sebeple, karar vericiler problem içerisinde her bir yinelemeye doğrudan etli eder (Lu 

vd.,2007;23).  Karar verici, Etkileşimli Çok Amaçlı Karar Verme yaklaşımlarıyla, kaynakların kullanımına bağlı olarak 

hedeflerin tatmin seviyeleri ve uzlaşık çözümlerdeki değişiklikleri ortaya koyabildiğinden, ödünleşme kararlarında 

birçok alternatife sahip olmakta ve bu sayede daha esnek karar verme imkânı bulmaktadır (Ciddi ve Erol, 2013). Bu 

yöntemler, Karar Vericinin problemin karmaşıklığı nedeniyle başlangıçta bilgi veremeyeceğini, bulunacak çözüme göre 

kısmen bilgi verebileceğini kabul eder. Karar Verici çözüm aşamasında tercihlerini bildirir ve problem hakkında bilgi 

sahibi olur. Bu yöntemler Karar Vericinin daha fazla gayret göstermesini gerektirir ama çözümün uygulanabilirliğini 

artırır (Ersöz ve Kabak, 2010). Bu çalışmada kullanılan Game Theoretic”yöntemi Oyun Teorisini temel alan bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımla ilgi yurt içinde bilimsel bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple ilk kez ülkemizde Çok 

Amaçlı Doğrusal Programlama probleminin çözümünde kullanılmıştır. 

3.YÖNTEM 

Bu başlık altında Çok Amaçlı Doğrusal Programlama probleminin çözümü için temel tabım ve kavramların yanı sıra 

Game Theoretic” yöntemi açıklanmıştır. Çok Amaçlı Optimizasyon problemleri farklı şekildeki amaç fonksiyonlarına 

göre aşağıdaki gibi açıklanır (Lai ve Hwang1994;28). 

Maksimizasyon yönlü amaç fonksiyonları için, 

)]x(Z),...,x(Z),x(Z[)x(Z l21k          (1.1) 

Minimizasyon yönlü amaçlar için,  

)]x(Z),...,x(Z),x(Z[)x(W r21s           (1.2)  

olmak üzere matematiksel olarak  






l

1k.

k )x(Z Z(x)Maksimize  
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r

1s.

r )(W W(x)inimize xM  

Kısıtlar;                   (M1.1) 






n

1j

jiji 0xa)x(g  

r1,2,...,s   vel1,2,...,k  n,1,2,...,j m,1,2,..,i ,0x j   

modeli ile ifade edilir. Burada   işaretiyle "","",""   eşitsizlik durumları için kullanılır. Problemin uygun çözüm 

bölgesi X ile gösterilir ve  ji, 0, x,0)x(g:RxX i   şeklinde tanımlanır. Optimizasyon problemleri uygun 

çözüm alanı X içerisinde bir 
*x )Xx(  değerini araştırır ve amaçların maksimum veya minimum değerlerini bu 

şekilde belirler (Li,1990). Çok Amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümünde tek tip çözüm sonucu elde edilemez. 

Bu nedenle belirlenen çözümlerin yapısına göre farklı isimlerle ifade edilir.  

Bu farklı çözümler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (Lai ve Hwang, 1994; 28). 

 

Tanım 1 (Optimal Çözüm) :Bir vektör maksimum problemi için optimal çözüm, her bir amaç fonksiyonunun 

maksimum değerinin aynı değişkenlere göre belirlenmesidir. Çok Amaçlı Karar Verme (ÇAKV) problemlerinde 

amaçların birbirleriyle zıt olmasından dolayı optimal çözüme genellikle ulaşılmaz. Bir optimal çözümolması için 

aşağıdaki şart sağlanmalıdır. 

)()( Z için x *
k

* xZxveXXx k         (1.3) 

Tanım 2 (İdeal Çözümler) :İdeal çözümler pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm olmak üzere iki şekilde 

incelenir. Maksimizasyon ve minimizasyon yönlü amaçlar için pozitif ideal çözüm; 

 

)( Zk
* xMaksimizeZ

Xx
k


          (1.4) 

)( Wr
* xMinimizeZ

Xx
k


          (1.5) 

olarak belirlenir Her iki amaç fonksiyonu için pozitif ideal çözüm kümesi 

 **
2

*
1

**
2

*
1

* ,...,,;,...,, rl WWWZZZI          (1.6) 

Maksimizasyon ve minimizasyon yönlü amaçlar için negatif ideal çözümler; 

)( Zk xMinimizeZ
Xx

k


          (1.7) 

)( Wr xMaksimizeW
Xx

k


           (1.8) 

olarak belirlenir. 

 Negatif ideal çözümler kümesi; 

   rl WWWZZZI ,...,,;,...,, 2121         (1.9) 

Tanım 3 (Üstün Olmayan Çözüm) :Bu çözüm, ÇAKV içerisinde ikincil çözüm, etkin çözüm olarak da adlandırılır. 

Ekonomide Pareto çözüm, istatistiksel karar teorisinde kabul edilebilir alternatifler olarak da isimlendirilir. Üstün 

olmayan çözümlerin kümesi S olmak üzere, 

Xx  '  

)()( '
'

' xZxZ
kk


    ve  

'' kk ),()(  xZxZ kk       (1.10) 

veya 

)()( '
'

' xWxW
ss

 ve
'' ss ),()(  xWxW ss       (1.11) 

Genellikle üstün olmayan çözümlerin sayısı oldukça fazladır. 

Çok Amaçlı Doğrusal Programlama (ÇADP) problemlerinde, üstün olmayan çözümler kümesinde çözüm sayısı oldukça 

fazladır. p- tane amaç fonksiyonunun birisine göre optimallik kavramı diğer “p-1” adet amaçlar için genellikle optimal 

özellik taşımaz. Bu sebeple, ilk adım tek bir optimal çözümün araştırılması yerine çok amaçlı programlama 

problemlerinde uygun çözüm alanı içerisinde üstün olmayan çözümlerin kümesinin tanımlanmasıdır. Üstün olmayan 

çözüm noktalarının değerlendirilmesi için temel süreç, ideal çözüm noktalarına yakınlığın nasıl belirleneceğidir (Cohon, 

1978).Üstün olmayan çözümler arasından Step Metot, Geoffrion-Dyer-Freinberg Metot, Zoints ve Wallenius Metodu 

gibi İnteraktif Metotlar kullanılarak karar verici en tatminkâr çözümü belirler (Mollagselammiand Pet-Edwards, 1997). 

Üstün olmayan çözümlerin değerlendirilmesinde diğer bir süreçde, pozitif ve negatif ideal çözümlere göre yapılan 

değerlendirmedir. İdeal çözümlere bağlı olarak Uzlaşık Programlama, Hedef Programlama ve Bulanık Mantık modelleri 

ile uzlaşık çözüm belirlenmektedir(Zimmerman, 1978).  
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3.1.Game Theoretic Yöntemi 

Belenson ve Kapur (1973) tarafından geliştirilen aşağıda anlatıldığı gibi iki kişilik sıfır toplamlı oyun tekniği 

kullanılarak çok kriterli sorunu çözmek için adımlar aşağıdaki gibidir. 

Adım 1:Ödeme Matrisinin Oluşturulması 

Karar verici x noktasında tatmin edici bir çözüm oluşturur mu? Eğer cevap evet ise sorun çözüldü. Hayır, ise 2.adımla 

devam edilir. 

 

Tablo 1. Ödemeler Matrisi 

       

       

       

       

       

       

       

 

Adım 2:Ödeme Matrisinin Normalleştirilmesi 

En pratik çok kriterli programlar için farklılıklar, çeşitli amaç fonksiyonları tarafından üretilen değerlerin büyüklüğü 

arasında var olacak. Basit bir örnekle risk en aza inecek ve kar maksimum olacaktır. Risk 0 ve 1 arasında bir değer 

alacaktır. 

riskini temsil eden ve oyun için daha sonra karı temsil ediyorsa, satır 2 daima hakim satır, 1 ve olasılıklar 

dolayısıyla sırasıyla eşit, 0 ve 1 olmak zorundadır. Bu doğru sonuç değil, bu nedenle normalleşme gereklidir. 

 

Tablo 2: Normalleştirilmiş Ödeme Matrisi 

       

       

       

       

       

       

       

 

Tablo 2.’de gösterildiği gibi matrisi normalleştirmek içinde,  satırının elemanlarını bölmektedir. 

 
Bu nedenle, normalleştirilmiş ödeme matrisinde köşegen her zaman optimal ağırlıklardır. Normalleşmiş ödeme matrisi 

yerine orijinal ödeme matrisi için eşit oyun çözümü eldeedilecektir. Bu normalleştirilmemiş matrisin eşdeğer 

ağırlıkların belirlenmesi için gereklidir 

normalleşmiş matrisin optimal ağırlıkları olsun. Normalleştirilmemiş matris için uygun ağırlıkları bulalım. 

 

 / 1,2, k          (1.12) 

Burada; 

= / 1,2, k             (1.13) 
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Ödeme matrisinde en az bir satır eşit veya sıfırdan sonra tüm girdileri varsa, aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 

Normalleştirme işleminden önce ödeme matrisinde tüm elemanlara K eklenecektir. 

 

K=-Min  

 

Adım 3:Lineer Programlama Formunun Oluşturulması  

 

Mak. Z=          

Kısıtlar;             (1.14) 

x  

Yukarıdaki formülasyonu çözün ve   belirleyin. 

(A)  önceden kabul edildi mi? 

 Eğer evet ise problem, tatmin edici bir çözüme sahip değil. 

 Eğer hayır ise, adım 3-b ile devam edilir. 

(B)  in tatmin edici bir çözümü var mı? 

 Eğer evet ise, sorun çözüldü. 

 Eğer hayır ise, 4. adıma geçin. 

 

Adım 4: en az tercih edilen noktadır objektif  böylece şekillendirilecektir. Yeni bir oyun ve tekrarı için optimum 

nokta için yedek yerine yeni çözüm elde etmek amacıyla 1 ile 3 arasındaki adımlar uygulanacaktır. 

   (A) önceden kabul edildi mi? 

Eğer sonraki en az tercih edilen objektif için en uygun nokta ve 4. adımın devam olan evetise, yerine  yazılır 

değilse 4 b adıma geçilir. 

nin tatmin edici bir çözümü var mı? 

Eğer evet ise, sorun çözüldü. 

 Eğer hayır ise ve sonraki en az tercih edilen objektif  için optimum nokta,  için yedek  kullanılacak 5. 

Adımla devam edilecek. 

Adım 5:k daha az tercih edilen çözüm olana dek 4. adımı yineleyin. Böylece ya tatmin edici bir çözüm elde edilecek ya 

da karar verici için tatmin edici bir çözüm olmayacaktır. 

 

4. UYGULAMA 

Dört farklı ağırlıkta “Plastik Top” üretimi gerçekleştiren bir firmanın aylık olarak üretmeyi planladığı bu ürünlere ait 

hammadde kullanım miktarları ve birim fiyatları Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Hammadde Kullanım Miktarları ve Birim Fiyatlar 

 

Hammaddeler 

 

1PT )x( 1  

(75 gr) 

2PT )x( 2  

(90 gr) 

3PT )x( 3  

(125 gr) 

4PT )x( 4  

(150 gr) 

Kullanım 

Miktarları 

Birim 

Fiyatlar 

(TL/kg) 

PVC (kg) 33 40 58 66 1000 5,3 

DOP (kg) 32 38 56 64 1000 3,2 

Toz Boya (kg) 5 6 8 10 100 0,6 

Cila (kg) 4 5 7 8 100 0,5 

 

Firma yönetimi üretimi pazar açısından ürünlerin talep miktarlarını göz önünde bulundurarak bazı şartları esas almıştır. 

Bunlar; 

 Birinci ve dördüncü tip plastik topların toplam üretimi ile ikinci ve üçüncü tip plastik topların 

toplamları arasındaki fark en fazla 2050 adet olmalıdır. 

 Her bir ürün için üretim miktarları; birinci tip için en az 3000 adet, ikinci tip için en fazla 2000 adet, 

üçüncü tip için en fazla 3500 adet ve dördüncü tip için en az 3500 adettir. 

Bu veriler ile birlikte işletme yönetimi gelir, birim üretim ve maliyet amaçlarını aşağıdaki gibi tanımlamıştır. 

Maksimum Gelir Amacı: 43211 x2.3x85.1x42.1x3.1Z   

Maksimum Birim Üretim Amacı: 43212 xxxx Z   

Belirlenen amaçlara ve kısıtlara bağlı olarak Çok Amaçlı Doğrusal Programlama modeli aşağıdaki gibi oluşturulur. 

43211 x2.3x85.1x42.1x3.1 Z.Maks   

43212 xxxx Z.Maks   

Kısıtlar;           (P1.1) 
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1000x064.0x056.0x038.0x032.0 4321   

1000x066.0x058.0x04.0x033.0 4321   

100x01.0x008.0x006.0x005.0 4321   

100x008.0x007.0x005.0x004.0 4321   

2050xxxx 4321   

4000,3500,3500,2000,3000 324321  xxxxxx  

Tamsayı   ve0,,, 4321 xxxx  

 

Adım 1: Pozitif ideal çözümler kullanılarak üstün olmayan çözümler tablosu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4: Üstün Olmayan Çözümler Tablosu 

 

  

 

 27634,03   27583,1                 

 12994 13050     

 

Adım 2: Normalleştirilmiş matrisin oluşturulması 

 

Tablo 5: Normalleştirilmiş Matris 

 1 0,998157 
 

 0,995709 1 
 

 
 

 
 

Adım 3: Bu adımda (1.14) kullanılarak pozitif ideal çözümlere göre problem aşağıdaki gibi düzenlenir. 

 

 
veya 

 
 

Kısıtlar;           (P1.2) 

1000x064.0x056.0x038.0x032.0 4321   

1000x066.0x058.0x04.0x033.0 4321   

100x01.0x008.0x006.0x005.0 4321   

100x008.0x007.0x005.0x004.0 4321   

2050xxxx 4321   

4000,3500,3500,2000,3000 324321  xxxxxx  

Tamsayı   ve0,,, 4321 xxxx  

(P1.2)’nin çözümü sonucunda karar değişkeni değerleri ile amaç fonksiyonu değerleri sırası ile 

 ve  elde edilmiştir. Belirlenen bu değerlere göre üstün olmayan çözümler 

tablosu aşağıdaki gibi düzenlenir. 

 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

508 
 
 

 

Tablo 6: Son Çözüm ile Üstün Olmayan Çözümlerin Karşılaştırılması 

 
   

 

27634,03   27583,1                2  

 

12994 13050    13050 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Çözüm üstün olmayan çözümler tablosunda ikinci amaç fonksiyonu üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci amaç 

fonksiyonunun karar değişkenlerinin değeri birinci amaç fonksiyonundaki karar değişkenleri değerinden daha yüksektir. 

Aynı zamanda ikinci amaç fonksiyonunun ağırlığı da birinci amaca göre yüksektir. Böylece katkısı daha fazladır.  

Tabloyu incelediğimizde gelirimiz (27634,03) olduğunda birim üretim miktarı (12994) olmaktadır. Gelirimiz (27583,1) 

olduğunda ise birim üretim miktarı (13050) olmuştur. Bu durumda gelirimiz arttıkça birim üretim miktarı azalmakta, 

birim üretim miktarı arttıkça gelir azalmaktadır. Maksimum birim üretim yaptığımız takdirde (13050)maksimum 

gelirimizde  (27583,1) olarak gerçekleşmiştir. Karar değişken değerlerini kısıtlarda yerine koyduğumuzda her bir 

denklemi sağlamaktadır. Çalışmamızda tatminkâr bir sonuca ulaşılmıştır. 

İki kişilik sıfır toplamlı oyunlarda oyuncuların ve rakiplerin net kazanç toplamı sıfırdır, yani oyunun sonunda birinin 

kaybı diğerinin kazancına eşittir.Oyuna katılan her iki tarafın akıllıca hareket edeceği ve kazancını en çok yapmaya 

veya oyunun kuruluşu nedeniyle, kar etmesi olanaksızsa kaybını en az yapmaya çalışacağı varsayılır.Uygulamada 

birinci amaç fonksiyonu değeri pozitif ideal çözüme yakın bir noktada gerçekleşmiştir. İkinci amaç fonksiyonu değeri 

ise pozitif ideal çözüm noktasında gerçekleşmiştir. Böylece tatminkâr çözüme ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Bu araştırma konaklama işletmelerinde bilgi teknolojileri kullanımının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada evren olarak Otello Hospitality Suite otel otomasyon sistemini kullanan konaklama işletmeleri kullanılmıştır. 

Konaklama işletmelerinin otomasyon sistemleri tercih etme öncelikleri, sebepleri ve internet destekli yardım sayfalarını 

kullanım düzeyleri incelenmiştir. Nitel olarak tasarlanan çalışma yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanan 

veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında 11 konaklama işletmesiyle görüşülmüştür. 

Değerlendirmeye tabi tutulan konaklama işletmelerinin tercih etme önceliklerinin kullanım kolaylığı ve satış sonrası 

desteklerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca konaklama işletmelerinin internet tabanlı hizmetlerden yoğun olarak 

faydalandıkları belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinde kullanılan otel otomasyon sistemlerinin artık otel yönetiminin 

önemli bir parçası haline geldiği görülmektedir. Bu kapsamda bilgi teknolojileri emek yoğun çalışan konaklama 

sektöründe de yoğun olarak ihtiyaç duyulan bir alan olmaya başlamıştır.  

Anahtar Kelimleler: Bilgi teknolojileri, otel otomasyon sistemleri, turizm 

 

THE DETERMINATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN HOTELS: SAMPLE IN 

OTELLO HOSPITALITY SUITE 

 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the use of information technologies in accommodation industry. Otello Hospitality suite 

automation system is used as sample in research. The purpose of this study is determine to prefer precedences and 

reasons of hotel management in information systems. During this qualitatively designed study, data is gathered through 

semi-structured interviews and analysed with descriptive analysis. 11 hotel managers were interviewed during data 

gathering process and participant observation technique is used as well. Results indicates that managers which are 

interviewed mostly prefer for easey usage convenience and post-selling support service to automation systems. Also all 

of the managers frequently use the automation systems’ internet sites for helping. İnformation system has a important 

point for accommodation industry in recent years. Despite the accommmodation is a labour intensive industry, 

information technologies began to use in the indusrty. .   

Keywords: Information technologies, otel automation systems, tourism 

 

Giriş 

Turizm, hizmete dönük bir sektör olduğu için insan faktörünün oldukça önemli olduğu alanlardan biri olarak 

gösterilebilir. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin doğrudan etkisi altına aldığı sektör değildir. Ancak turizm sektörü 

farklı bölümlere ayrılmasıyla birlikte, bilgi çağının önemli gelişmelerinden biri olan teknolojik değişimlerin (özellikle 

bilgi paylaşımları kullanımının artması) odak noktalarından biri haline geldiği söylenebilir. Turizm sektörünün önemli 

parçalarından biri olan konaklama işletmeleri, muhasebe, yönetim, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda daha etkin ve hızlı 

bir hizmet sağlamak adına bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanan işletme alanlarından bir olarak gösterilebilir. Yine 
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turizm sektöründe dağıtım işlevinin önemli noktası olarak görülen seyahat acenteleri de bilgi teknolojilerini yoğun 

olarak bünyesinde kullanan birimlerden biridir.  

Konaklama işletmelerinde misafirlere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunumu ve işletme içi işlemlerin daha hızlı 

yapılabilmesi için bilgi teknolojileri kullanımı önem arz etmeye başlamıştır (Buhalis, 1998; 2003; Yolal, 2003; Sarı ve 

Kozak, 2005; Turunç, 2006; Kaşlı, 2006). Önbüro birimlerinden başlayarak diğer birimleri de etkisi altına alan bilgi 

teknolojileri kullanımı günden güne farklı kullanım biçimleriyle görülmeye başlanmıştır. Özellikle önbüro 

departmanlarında kullanılan otel otomasyon sistemleri hızlı ve etkili hizmet sunumunda birçok otel işletmecisi 

tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Hatta otomasyon sistemleri de kendi pazarını oluşturmaya başlamış ve farklı 

firmalar tarafından farklı üretimler geliştirilmiş ve konaklama sektöründe pazarlanan, olmazsa olmaz bir ürün haline 

gelmiştir.  

Otello Hospitality Suite (OHS) otel otomasyon sistemleri önbüro departmanlarından başlayarak diğer departmanları da 

dahil ederek her birim için ayrı ayrı oluşturulmuş birimler arası iletişim sistemidir. Otel işletmelerini ziyaret eden 

misafirlerin giriş-çıkış işlemlerinden faturalarının oluşturulmasına kadar birçok işlem OHS otomasyon sistemi 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer birimlerde de yine kayıt işlemleri, malzeme tedarik, sorun giderme gibi 

birçok işlemin yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Bu araştırmada konaklama işletmelerinin otel otomasyon sistemleri kullanımlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu 

değerlendirme OHS sistemi kullanan otellerden ilgili sistemin kullanımı ile ilgili bilgi alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Çalışmanın devam eden bölümlerinde bilgi teknolojileri kullanımı ve çalışmanın evrenini oluşturan ilgili otomasyon 

sisteminin hakkında bilgiler verilmektedir. Araştırmanın devamında araştırma yöntemi ve bulgular 

değerlendirilmektedir.  

Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri 

Küreselleşme ile bağlantılı teknolojik gelişmelerin merkezinde bulunduğu ileri sürülen “bilgi” ve “iletişim teknolojileri 

(teknolojik gelişmeler)” artık içinde bulunulan toplumun bir bilgi toplumu olduğunun işareti olarak da görülmektedir 

(Yılmaz ve Horzum, 2005: 109). Küreselleşmenin oluşumu ile birlikte önemi artan bilgi teknolojileri, oldukça hızlı bir 

şekilde yayılmaya başlamış ve birçok alanda olmazsa olmaz bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla insan hayatında 

olduğu gibi işletmecilik alanında da vazgeçilmez ayrıntı olarak düşünülebilir.   

Teknoloji, kişilerin mevcut araç ve gereçleri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak yeni ürünler elde etmesidir. 

İnsanların daha modern bir ortamda yaşama beklentisi de teknolojideki hızlı gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Son 

yıllarda bilim ve teknolojide meydana değişim ve gelişmeler iletişim ve bilgi teknolojilerini de önemli ölçüde 

etkilemekte, hızla yayılmakta olan yenilikler yaşamın tüm boyutlarında hissedilmektedir. Bu değişim ve gelişme 

bilginin üretilmesini, yayılmasını, paylaşılmasını ve kullanılmasını hızlandırmıştır. Günümüzde bilgi, eğitimde olduğu 

kadar, toplum yaşamında, kamu hizmetlerinde ve ekonomide de en temel unsur haline gelmiştir (Tor ve Erden, 2004: 

120-121).  

Dünyadaki gelişmelere bakıldığında bilgi teknolojilerinin kullanım oranı sektörel bazda hizmet kalemlerinin yer aldığı 

alanda daha yoğun kullanımdadır. Bu doğrultuda sektörel açıdan hizmetler sektörünün payı artan ülkelerde bilgi 

teknolojilerinin de daha yoğun kullanıldığı görülmektedir. Hizmet sektörü içerisinde en büyük sektörlerden biride 

kuşkusuz ki turizm sektörüdür.  

Turizm sektörü, bilişim teknolojileri sektörünün gelişmesinden en fazla etkilenen sektörlerden biridir. Turizm 

sektöründe yapılan yatırımların geri dönütünün kolay alındığı bir sektör olması ayrıca, diğer ilişkili sektörleri de 

etkileyebilmesi ve geliştirebilmesi özelliği bakımından, bilgi teknolojileri kullanımı konusunda önemini daha da 

artırmaktadır. Turizm sektörü yoğun rekabetin yaşandığı bir hizmet sektörü dalıdır. Sektörde rekabetin en önemli 

unsurlarından biri de işletmelerin bilgi teknoloji araçlarını kullanabilme yeterliliklerdir (Benli ve Kızgın, 2002).   

Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojileri kullanımı verilen hizmetin niteliğini yükseltirken bu sayede misafirlerin 

almış oldukları hizmetten tatmin olmalarını sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin turistik tüketicinin tatminine yaptığı 

katkılar maddeler halinde şu şekilde açıklanabilir (Buhalis, 2003: 133): 

 Veri toplama olanaklarının artması sayesinde güncel ve daha kapsamlı pazarlama araştırmalarının yapılmasını 

sağlaması, 

 Tüketicilere daha fazla bilgi ve alternatif imkanlar sunulması, 

 İşletmelere son dakika satışları, hedeflenen amaçlara yönelik öneriler ve özel promosyonlar yapabilme olanağı 

verecek şekilde fiyatlandırmada esneklik, 

 Daha fazla görsel deneyim ve bilgi edinilmesine bağlı olarak kazanılan deneyim sonucu algı ve beklentiler 

arasındaki farkın azaltılması, 

 Bilgi teknolojileri sayesinde işletme faaliyetlerinin otomasyon üzerinde gerçekleştirilmesi (oda içinde 

televizyon yoluyla çıkış işlemlerinin yapılabilmesi gibi), 

 Kullanımı kolay ve kişiye özel iletişim sistemleri, 
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 Sosyo-demografik bölümleme dışında, yaşam biçimlerine ve tercihlere bağlı olarak farklılaştırılmış ve kişiye 

özel hale getirilmiş hizmetlerin oluşturulması ve sunulması, 

 Kişisel bilgiler kullanılarak kişiye özel hale getirilmiş ürünlerin birebir pazarlama yöntemi ile sunulması, 

 İşletmede birimler arası koordinasyonun üst seviyeye çıkartılması ve bu sayede daha iyi hizmet sunulması, 

 Bürokrasinin ve kâğıt işlerinin azalmasının çalışanlara daha iyi hizmet sunacak zaman bırakması, 

 Değer yaratan yeni hizmetler (uçuş sırasında ya da oda içinde eğlence olanakları sunulması ve bilgi kanalları 

gibi), 

 Tüketicilere ödeyebilecekleri fiyatı ortaya koyabilme fırsatı sunan yeni iş modellerinin ortaya çıkması, 

 Veri analizi, etkileşim ve araştırma yoluyla tüketici gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması, 

 Kişiselleştirilmiş hizmetler (telefon operatörünün müşteriyi ismiyle selamlaması veya servis personelinin 

misafirin diyet, tercih ve gerekliliklerini bilmesi gibi), 

 Tüm pazarlara hizmet veren ve otomatik çeviri yapabilen iletişim sistemleri ile dil engellerinin büyük ölçüde 

aşılması. 

Konaklama işletmelerinde yoğun olarak kullanılan bilgi teknolojileri ürünlerinden biri otel otomasyon sistemleridir. 

Otomasyon sistemleri, otellerde iş yönetimi çerçevesinde kullanılan bir sistemdir. Personel görevlerinin belli bir düzen 

ve sistem içerisinde interaktif ortamda gerçekleşmesini sağlamakla beraber daha hızlı ve esnek bir sistemin oluşmasına 

imkan tanımaktadır. Dolayısıyla konaklama işletmelerinde artan rekabetle birlikte tüketicilerin tatmin olmalarını 

sağlayarak, gelecekte daha iyi bir konumda marka haline gelmiş bir firma olmak adına işletmeler tarafından çoğunlukla 

otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.  

Konaklama işletmeleri bünyesinde öncelikle önbüro birimi ile başlayan otomasyon sistemi kullanımı artık bütün 

birimlerin ihtiyaç duyduğu bir sistem haline gelmiş ve bütün birimler arası koordinasyon oluşumunda da ciddi önem arz 

etmeye başlamıştır.  

Günümüzde, sektörün ihtiyaç duyduğu otomasyon sistemleri, çeşitli firmalar tarafından dünya standartlarına uygun 

olarak oluşturulmaktadır. Bu sistemler, otellerin kapasitelerine ve derecelendirilmelerine göre farklılık göstermektedir. 

Farklılığın bir başka nedeni de kullanılan sistemin, platformu, veri tabanı, donanımı ve ekonomisiyle ilgili olmasıdır 

(Bulut, 2004). 

Otello Hospitality Suite Otomasyon Sistemi 

Otel otomasyon sistemleri konaklama işletmelerinde departmanlar arası koordinasyon, sunulan hizmetin hızını, 

doğruluğunu ve müşteri üzerindeki tatmin derecesini ve dolayısıyla kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biridir;  

Ayrıca pazarlama anlayışında ki müşteri odaklılık kavramının gerçekleştirilmesinde de otomasyon sistemleri büyük bir 

önem arz etmektedir.  

OHS otomasyon programı Hotech Bilişim firması tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. İlgili firma tarafından 

konaklama sektöründe görülen ihtiyacın karşılanması amacıyla otellerin sahip oldukları donanımlara göre farklı türlerde 

otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin 2 ve 3 yıldızlı oteller için Amonra Lite, 3 ve 4 yıldızlı oteller için Amonra 

Standart adlı otomasyon sistemleri de oluşturulmuş ve piyasaya sürülmüştür. OHS otomasyon sistemi ise yine ilgili 

firma tarafından beş yıldızlı otellerin bütün ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde Türkçe dil avantajı ile oluşturulmuştur. 

Ayrıca yurt dışı isteklerin karşılanması amacıyla da ilgili programın İngilizce dil tabanlı hali oluşturulmuş ve 

uluslararası nitelikte kullanıma sunulmuştur.  

Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojilerine verilen önemin artmasıyla birlikte yıllar itibariyle dünya üzerinde farklı 

firmalar tarafından farklı otomasyon sistemleri geliştirilmiştir (Fidelio, Elektra, Wolvox, Assist vb.). Dolayısıyla 

konaklama sektöründe bilgi teknolojileri kullanımının artması firmaların da otomasyon sistemlerini geliştirmelerini 

etkilemiştir. Artık turizm personellerinin turistik işletmelerde çalışabilmeleri için üniversitelerde ve liselerde teorik ve 

uygulamalı olarak almış oldukları eğitimler yeterli olmamakla birlikte ilgili otomasyon sistemlerinden de en az bir 

tanesini bilmeleri gerekmektedir. Zira otel işletmelerinde çalışan personeller çalıştıkları birimlerin çoğunda ilgili 

otomasyon programları ile karşılaşmaktadırlar.  

OHS otomasyon sistemi ilgili firma tarafından 2012 yılında oluşturulmuştur. İlgili program oluşturulduğu günden bu 

yana bakıldığında hızlı bir kullanım ağı oluşturmaya başlamıştır (Hotech, 2016). Bu çalışmada konaklama sektöründe 

kullanımda olan otomasyon sistemlerinden biri olan OHS otomasyon sisteminden yola çıkarak konaklama 

işletmelerinde otomasyon sistemi kullanımının değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Yöntem 

Nitel araştırma bir olguyu ilgili bireylerin bakış açılarından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve 

süreçleri ortaya koymaya olanak vermektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2011). Araştırmada nitel veri toplama yöntemi 

olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Konaklama sektöründe bilgi teknolojileri ürünlerinden olan otel otomasyon 

sistemlerinden OHS otomasyon sistemini kullanan işletmelerde ilgili programın etkililiği ve kullanıcıların tercih 

sebeplerini belirleyebilmek için yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Bu teknikte araştırmacı 

tarafından araştırma doğrultusunda sormayı planladığı soruları içeren bir görüşme protokolü hazırlanır. Araştırmacı 
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görüşmenin akışına bağlı olarak değişik sorularla görüşmenin akışını yönlendirebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve 

ayrıntılı hale getirilmesini sağlayabilir (Türnüklü, 2000: 547). 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de OHS otomasyon sistemini kullanan konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. 

Türkiye’de ilgili programı kullanan 16 otel işletmesi mevcuttur. Araştırma kapsamında 11 konaklama işletmesi ile 

görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılamayan diğer konaklama işletmelerinin birbirinden çok farklı nitelikte olmaması ve 

diğer 5 konaklama işletmesinden olumsuz yanıt alınmasında ötürü görüşme sayısı 11 işletme düzeyinde tutulmuştur. 

Yapılandırılmış görüşme tekniğinde konaklama işletmecilerinin izinleri doğrultusunda görüşmeler kayıt altına 

alınmıştır. Görüşme esnasında katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini ifade etmelerine müsaade edilmiştir. Her bir 

görüşme metni araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve çözümlenerek daha önceden hazırlanan forma 

kaydedilmiştir. Konaklama işletmeleri yöneticilerine yöneltilen sorular; otel otomasyon sistemleri hakkında bilgileri, 

tercih nedenleri, destek hizmeti kullanım durumu, bilgiye erişim durumu, tercih etme öncelikleri ile ilgili sorulardır.  

Araştırma kapsamında elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu analiz yönteminde sık sık katılımcıların 

görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilir. Böylece elde edilen sonuçların neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde 

yorumlanması sağlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224). 

Bulgular 

Analiz sürecinde araştırmaya katılan konaklama işletmeleri, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 şeklinde 

kodlanmıştır. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri yöneticilerinin görüşme sorularına vermiş oldukları cevaplara 

ilişkin değerlendirmeler ilerleyen bölümlerde yer almaktadır. 

Otel İşletmelerinin Otomasyon Sistemini Tercih Sebeplerine İlişkin Bulgular 

OHS otomasyon sistemini kullanan işletmecilere, programı tercih etme nedenleri ve bu programı satın almadan önce 

araştırma yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma yapıp yapmadıklarına yönelik soruya işletmecilerin 9’u evet, 1 

tanesi hayır şeklinde cevap vermiştir. K1 “Piyasadaki mevcut birçok program araştırılarak OHS otomasyon 

sisteminden yana karar alındı.” Şeklinde durumu ifade etmiştir. K2 ve K3 daha önceden başka otomasyon sistemlerini 

de kullandıklarını ama devamında bu otomasyon sistemine geçiş yaptıklarını açıklamışlardır. Buradan hareketle otel 

işletmecilerinin satın alma işlemlerinden önce genellikle Pazar araştırması yaptıkları ve o şekilde karar verdikleri ifade 

edilebilir.  

Katılımcıların, tercih etme sebeplerine ilişkin soruya işletmecilerin vermiş oldukları cevaplar tabloda detaylı bir şekilde 

verilmektedir. 

Katılımcı Tercih Etme Nedenleri** 

K1 Kullanım kolaylığı, içerik zenginliği 

K2 Kullanım kolaylığı, satış öncesi ve sonrası destekler 

K3 Satış öncesi ve sonrası destek, kullanım kolaylığı, yerli malı olması, fiyat uygunluğu 

K4 Satış öncesi ve sonrası destek 

K5 Kullanım kolaylığı, fiyat uygunluğu, içerik zenginliği 

K6 Satış öncesi ve sonrası destek 

K7 Satış öncesi ve sonrası destek 

K8 Kulanım kolaylığı 

K9 Satış öncesi ve sonrası destek, kullanım kolaylığı 

K10 Fiyat uygunluğu 

K11 Satış öncesi ve sonrası destek, içerik zenginliği 

**: Araştırmacıların vermiş oldukları cevaplar uygun kategorilere yerleştirerek ortak başlıklar altında değerlendirilmiştir. 

Araştırma kapsamında işletmecilerin tercih etme nedenlerine yönelik vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde 

katılımcıların 7’si “satış öncesi ve sonrası destek” imkânlarını dikkate alarak tercih ettiklerini belirtirken, 6’sı “kullanım 

kolaylığı”, 3’ü “fiyat uygunluğu”, 3’ü içerik zenginliği ve 1 katılımcı da yerli üretim olmasından ötürü tercih ettiğini 

ifade etmektedir. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan yola çıkarak OHS otomasyon programının tercih 

edilmesindeki temel nedenin satış öncesi ve sonrası vermiş olduğu hizmet ile kulanım kolaylığı olduğu söylenebilir. 

Otomasyon sistemlerinde beklenen temel kriterlerden biri de kullanım kolaylığıdır. Zira işletmelerde işlemlerin hızlı 

yapılabilmesi daha fazla misafirlerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanımaktadır. Gümüş (2007) ve 

Özcan (2005)’e göre bir işletmenin pazarlama faaliyetlerinin temelinde satış öncesi ve sonrası vermiş olduğu hizmetler 
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yatmaktadır. İşletmelerin bu tür faaliyetleri sadık müşterilerin artmasına ve pazarda yeni müşteriler elde edilmesine 

olanak tanımaktadır.  

Elde edilen verilere bakıldığında OHS otomasyon sistemini kullanan işletmeciler tercih etme nedeni olarak satış öncesi 

ve sonrası verilen desteği göstermektedirler. Bu bağlamda otel işletmelerinin otomasyon sistemlerinde temel olarak 

aradığı özelliğin satın alma işleminden önce ve sonrasında ilgili firma tarafından yardımların ve desteklerin devam 

etmesi ve gerektiği noktada ulaşılabilirlik olduğu söylenebilir.  

İşletmelerinin Otomasyon Sistemlerinde Destek Hizmetleri Kullanımına İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında işletmecilere kullanmış oldukları otomasyon sisteminin destek hizmetlerinden faydalanıp 

faydalanmadıkları ve faydalandıkları takdirde ne sıklıkla buna ihtiyaç duydukları sorulmuştur. Elde edilen cevaplar 

incelendiğinde katılımcıların hepsi destek hizmetlerinden yoğun olarak faydalandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar 

7/24 telefon ve mail yoluyla ulaşım imkânından oldukça fazla yararlandıklarını ifade ederken aynı zamanda hızlı çözüm 

aldıklarını da söylemektedirler.  Katılımcılardan alınan cevaplar otel otomasyon sistemlerinde teknik destek hizmetinin 

oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Katılımcıların hepsinin faydalandığını ifade etmesi bunu kanıtlar niteliktedir. 

Katılımcılara ilgili otomasyon sistemine ait kullanıma yönelik tanıtım bilgilerini içeren internet sayfasını kullanıp 

kullanmadıkları ve burada yer alan bilgilerin faydalı olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların hepsi kullandıklarını ve 

bir katılımcı ilgili internet sayfasının daha kolay hale getirilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda otel otomasyon sistemlerinde bilgi almak veya kullanımda oluşan aksaklıkları gidermek adına bir bilgi 

ortamının oluşmasının önemli olduğu söylenebilir. Bilgi bankasının interaktif olarak ulaşılabilecek noktada olması yine 

verilen cevaplar sonucu söylenmesi gereken bir diğer husustur.  

Otel İşletmelerinin Otomasyon Sistemini Tercih Etme Önceliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcılara otel otomasyon sistemlerini tercih etme öncelikleri (manuel işlemlerden kurtarması, teknolojik gelişmeleri 

yakalamış olması, ucuz olması, kaliteli olması, sorunsuz olması, satış sonrası destek hizmetleri, iyi ve ucuz olması, 

kullanımı kolay ve anlaşılır olması) 0-100 arasında puanlandırmak üzere sorulmuştur. Katılımcıların vermiş oldukları 

yanıtlara ilişkin veriler tabloda detaylı olarak gösterilmektedir.  
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n % n % n % n % n % n % n % 

0-20 - - - - - - - - - - - - - - 

21-40 - - - - - - - - - - - - - - 

41-60 - - - - - - - - 2 18,2 - - - - 

61-80 4 36,4 6 54,5 3 27,3 3 27,3 6 54,5 - - - - 

81-100 7 63,6 5 45,5 8 72,7 8 72,7 3 27,3 11 100 11 100 

Toplam 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 

 

Tabloda OHS otomasyon sistemini kullanan katılımcıların tercih etme önceliklerine ilişkin vermiş oldukları cevaplar 

görülmektedir. “Manuel işlemlerden kurtarması” kriterine ilişkin cevaplar kontrol edildiğinde %63,6’sının 81-100 

arasında, “teknolojik gelişmeleri yakalamış olması” kriterine %54,5’i 61-80 arasında, “ucuz olması”  ve “kaliteli 

olması” kriterlerine %72,7’si 81-100 arasında, “sorunsuz olması” kriterine %54,5’i 61-80 arasında, “satış sonrası 

desteklerin iyi olması” ve “kullanımı kolay ve anlaşılır olması” kriterlerine hepsi 81-100 arasında puan vermişlerdir. 

Elde edilen veriler incelendiğinde otel işletmecilerinin otel otomasyon sistemleri tercih önceliklerinde programın 

kullanımının kolay ve anlaşılır olması ve satış sonrası destekleri önem arz ettiği ifade edilebilir. Çalışma kapsamında ele 

alnına OHS otomasyon sistemlerine yönelik verilen cevaplar da bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir.  

Konaklama işletmelerinde verilen hizmetlerin genişlemesi ile birlikte otomasyon sistemlerine son yıllarda fazlasıyla 

ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durum ihtiyaçla sınırlı kalmamış daha iyi ve esnek hizmetin verilmesinde veya 

müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinde kullanılabilecek otomasyon sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Otel 

otomasyon sistemlerinin tercih edilmesinde kullanım kolaylığı, satış sonrası destekler, ucuzluk ve kalite gibi hususlar 

dikkate alınmaya başlandığı görülmektedir. Bu kriterler otomasyon sistemleri üretici firmalar için önem arz eden 

konular olarak da ifade edilebilir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Konaklama işletmelerinde otomasyon sistemleri kullanımı yıllar itibariyle artmaya başlamış ve rekabet avantajlarından 

biri haline gelmiştir. Zira kullanılan programların kolay ve anlaşılır olması, otel yönetim sistemine katkılar sağlaması 

gibi etkenler bu durumun temel nedeni olarak ifade edilebilir (Demir ve Kırdar, 2007; Kocaman ve Kocaman, 2014). 

Örneğin, otel işletmesine gelen bir misafirin otel girişinde bekletilmeden işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

misafirin daha çok hoşuna gidecek ve bundan sonraki konaklama ihtiyaçlarında bu durumu da dikkate alacaktır. Veya 

bir oteli ziyaret eden bireylerin giriş işlemleriyle birlikte otomasyon sistemleri aracılığıyla bilgilerinin depolanması ve 

otel yönetimince yapılacak olan toplantılarda bu bilgilerin dökümleri alınarak kullanılması otel misafirleri ve otel 

arasındaki ilişkilere yönelik bir takım istatistiki bilgileri ortaya koyacaktır. Bu da otel işletmelerinin yapması ve 

yapmaması gerekenleri toplantı dâhilinde belirlemesini kolaylaştıracaktır. Tüm bu bilgilerden yola çıkıldığında 

otomasyon sistemlerinin otel işletmelerinde sadece işlemlerin bilgisayar üzerinden yapılmasında faydalı olmadığı bunun 

dışında otel yönetimine sunulacak bilgileri depolayan ve çeşitli istatistikler oluşturan bir bakıma veri bankası olarak da 

görülebilecek yararlarının olduğu ortadadır.  

Konaklama işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojileri ürünlerinden biri olan otomasyon sistemlerinin önemi göz önüne 

alınarak bu çalışmada otomasyon sistemlerinin tercih edilme sebepleri, tercih edilme öncelikleri, destek hizmetlerinin 

faydalarına ilişkin kullanıcıların düşünceleri gibi bir takım veriler aracılığıyla değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Otel işletmecileri otomasyon sistemi tercihlerini yapmadan önce farklı otomasyon sistemi sağlayıcılarını inceleyerek 

tercihlerini yapmış oldukları görülmektedir. Tüketiciler pazarda ürünlere yönelik farklı araştırmalar yaparak tercihlerini 

yapmaları olasıdır. Zira üründen beklene faydanın alınması noktasında katlanılan maliyet de dikkate alınması 

gerekmektedir. Diğer bir ifade ile ürünün satın alınabilmesi noktasında değer niteliklere sahip olması satın alınmasını 

kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla tüketiciler üründen elde edecekleri fayda ile katlanacakları maliyeti karşılaştırarak 

müşteri değerini belirlerler ve bu şekilde satın alma faaliyetlerini gerçekleştirebilirler (Kotler, 2003; Odabaşı, 

2004;Rogers ve Peppers, 2013; Baş, Tolon ve Aktepe, 2015). OHS otomasyon sistemi satın alan otel işletmecileri de 

satın almadan önce elde edecekleri fayda ile katlanacakları maliyeti göz önünde bulundurdukları ve diğer otomasyon 

sistemleri ile karşılaştırmalar yaparak satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmiş oldukları söylenebilir.  

Konaklama işletmeleri yönetimlerinin otomasyon sistemlerinden OHS otomasyon sistemlerini tercih etme sebepleri 

incelendiğinde yoğun olarak satış öncesi ve sonrası destek ve kullanım kolaylığı nedenlerinden etkilendikleri tespit 

edilmiştir. Olcay (2012)’e göre tüketiciler satın alma faaliyetlerinden sonraki süreçte satın alma işlemi yapılan firmanın 

her türlü soruna cevap vermesinin ve gerekli yardımları yapmasının önemli bir konudur. Bu bağlamda çalışmada elde 

edilen veriler bu kanıyı destekler niteliktedir. Bu bağlamda otel işletmelerinin otomasyon sistemi tercihlerinde satın 

alma sonrası hizmetlerin önem arz ettiği ifade edilebilir.  

Otel işletmecilerinin otomasyon sistemleri tercih etmelerindeki önceliklere bakıldığında çalışmaya göre kullanımın 

kolay ve anlaşılır olması ve satın alma sonrası desteklerin özellikleri dikkat edilen kriterler olduğu görülmektedir. Turan 

(2008)’e göre kullanım kolaylığı tüketicilerin ürün satın alma sürecinde önemli etkenlerden biridir. Doğrul (2012) ise 

faydacı satın alma davranışlarında ürün kullanım kolaylığının dikkat çeken noktalardan biri olduğunu ifade etmektedir. 

Bu çalışmada da benzer şekilde çıkan sonuçla otel işletmecilerinin tercih önceliklerinde kullanım kolaylığının önem arz 

ettiği görülmektedir. Ayrıca satın alma sonrası ürüne yönelik ilgili firmalar tarafından yapılan destekler de dikkat çekici 

noktalardan biridir.  

Otel işletmecilerinin internet ortamından otomasyon sistemlerine yönelik verilen desteği doğru buldukları ve sürekli 

olarak kullandıkları çalışmanın bir diğer sonucudur. Üretici firmaların ürünlerini piyasa sürmelerinden kullanım 

sonrasına kadar internet ortamından çeşitli yardım ortamları oluşturmaları gibi ek hizmetleri tüketici gruplarının son 

zamanlarda dikkatini çeken ve onlar için önem arz etmeye başlayan bir durumdur (Sarı ve Kozak, 2005). 

Ayrıca günümüzde turizm talebini en fazla etkileyen unsurlardan birisi de teknolojik yeniliklerdir. Bu kapsamda 

düşünüldüğünde üreticilerin internet ortamlarını hem reklamlarında hem de satış desteklerinde kullanmaları ayrı bir 

avantaj niteliğindedir (İnal, İri ve Sezgin, 2010).  

Sonuç olarak otomasyon sistemlerinin tercih edilmelerinde kullanım kolaylığı, satış sonrası destekler, internet 

ortamından verilen ek hizmetler önemli faktörler olarak görülmektedir. otomasyon sistemlerinin işletmelere sağladığı 

faydalar elde edilen cevaplardan da anlaşıldığı üzere olumlu ve istenilen yöndedir. Dolayısıyla otomasyon sistemlerine 

yönelik çalışan firmaların bir rekabet ortamında oldukları ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli olarak değişiklikler 

yapmaları ve bu değişiklikler kapsamında temel hedeflerini otel yönetim süreçlerine daha fazla ne gibi katkılar 

sağlayabilecekleri olmalıdır.  

Araştırmada evren olarak sadece OHS otomasyon sistemleri kullanılmıştır. Bu durum araştırmanın sınırlılıklarından 

biridir. Bundan sonraki süreçte farklı firmalara ait otomasyon sistemi kullanıcıları arasındaki farklılıkların incelenmesi 

amacıyla çalışmalar yapılabilir. Yine otomasyon sistemlerinin otel işletmelerinde zamansal açıdan sağladığı faydaların 

tespiti amacıyla gözlem araştırmaları geliştirilebilir.  
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ÖZET 

Girişimciyi anlamakta öne çıkan psikolojik yaklaşım, girişimcinin girişimci olmayanlarla karşılaştırıldığında özel bir 

kişiliğe sahip olduğu varsayımına dayanır. Bununla birlikte özde psikolojik bir süreç olan girişimciliği açıklamakta, 

anlamakta ve geliştirmekte ruhsal zekânın etkisini ortaya koymak bu çabalara katkı sağlayacaktır. İşletme yönetiminde 

uyum ve kavrama yeteneği olarak tanımlanan zekâ rasyonel, duygusal ve ruhsal zekâ olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ruhsal zekâ, gerçeği bulmamızda yol gösterici, insana benliğini hissettirerek yaşadıklarına anlam kazandıran potansiyel 

yetenektir ve dinsel bakış açısından öte fonksiyonel bir düşüncedir. İşyerinde, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, şefkat, 

saygı ve cesaret gibi değerlerin ortaya çıkmasıyla somutlaşır. Bütüncül olarak hayata dair “niçin” sorusunun cevabını 

verme potansiyelini içinde taşır. Ruhsal zekâ, günümüz ve geleceğin girişimcilerinin sahip olduğu özel kişiliği 

anlamaya yardımcı olabilecek bir yetenek seti sunabilir. 

Bu çalışmanın amacı, ruhsal zekâ ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin yönünü ve derecesini 

belirlemek; ruhsal zekâsı yüksek olan kişilerin girişimci kişilik özelliklerinin hangilerinde yüksek olduğunu ortaya 

koyan bulgulardan hareketle girişimciliğin psikolojik bakış açısı ile değerlendirilmesi yönündeki araştırmalara katkıda 

bulunmaktır. Bu kapsamda, çok boyutlu yapı olarak ele alınan girişimci kişilik özellikleri olan kontrol odağı, başarı 

gereksinimi, risk alma, belirsizlik toleransı, kendine güven ve yenilik alt boyutları ile kabullenme, öz-benlik, amaç ve 

değerler alt boyutları ile açıklanan ruhsal zekâ arasındaki ilişkiler, Afyonkarahisar İlindeki çeşitli sektörlerde en az 

lisans mezunu yönetici/çalışan konumunda olan veya bir kamu üniversitesinin enstitülerinde yüksek lisans/doktora 

öğrenimi gören 247 kişi üzerinde bir anket çalışması ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda ruhsal zekâ, ruhsal zekâ alt 

boyutları ile girişimci kişilik özelliklerinden kontrol odağı, başarı gereksinimi, risk alma, kendine güven, yenilik 

özelliklerinin anlamlı düzeyde pozitif ilişkili olduğu, belirsizliğe tolerans özelliği ile anlamlı düzeyde negatif ilişkili 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zekâ, ruhsal zekâ, girişimcilik, girişimci kişilik.  

 
SPRITUAL INTELLIGENCE’S EFFECT ON ENTREPRENEURIAL PERSONALITY: EMPRICAL 

STUDY ON BACHELOR DEGREE EMPLOYEE’S/ MANAGER’S AND MASTER'S DEGREE / 

PHD STUDENTS. 
 

ABSTRACT 

The psychological approach hypotesizes that the Enterpreneurs have a special type of personality compared to non-

entrepreneurs. In addition to this, to demonstrate the effect of spiritual intelligence will contribute to these efforts in 

explaining, understanding and developing the entrepreneurship which is a psychological process in essence.  

Intelligence is defined as the harmony and understandings in business management and is classified as rational, 

emotional and spiritual intelligence. Spiritual intelligence guides us to find the truth and is the potential ability to give 

meaning to human life by feeling identity and functional thinking beyond religious point of view. SQ at work is 
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embodied in the display of values such as integrity, honesty, responsibility, compassion, respect and courage. It has the 

potential to be the answer to the question of "why" about life in holistic way. Spiritual intelligence, may provide a 

capability set to help to understand the particular personality owned by entrepreneurs.of today and the future.  

The aim of this study is to determine the relationship between spritual intelligence and entrepreneurial personality traits, 

the direction and extent of these relationships and contribute to entrepreneurship researchs in psychological point of 

view by determining which the entrepreneurial personality characteristics is higher with higher spiritual intelligence. In 

this context, the relationships between multi-dimensional structure as discussed entrepreneurial personality traits locus 

of control need for achievement, propensity to take risk, self-confidence, tolerance of ambiguity, innovativeness and 

spiritual intelligence described by acceptance, self-identity, purpose, and values were tested with the survey conducted 

on total 247 people who are at least a bachelor graduates and works in various sectors in Afyonkarahisar in various 

industry executives / employees position or students in a public university master's degree/doctoral studies. As a result it 

has been revealed that there is a meaningful positive relationship between  spiritual intelligence, its subscales and locus 

of control which is one of the entrepreneurial personality traits, need for achievement, propensity to take risk, self-

confidence, innovativeness features and tolerance of ambiguity feature was determined to be negatively correlated. 

Keywords : Intelligence, Spritual intelligence, entrepreneurship, entrepreneurial personality 

 

GİRİŞ 

Kapitalizmin insan doğasının yoğun bir şekilde maddi boyutuna odaklı olan bakışı, ruhsal boyutu geri planda tutarak 

kendine ve yaşadığı çevre ile topluma yabancı nesillerin ortaya çıkışına yol açmakla birlikte, insanın tüm ihtiyaçlarına 

uygun formüller geliştirmesine de yetmemektedir. Günümüzde örgütlerin karmaşıklaşması da insanı, sadece davranışsal 

yöntem ile anlamamıza engel olmaktadır. Bütüncül olarak insanı, özellikle de çalışma hayatında anlamaya dair “niçin” 

sorusunun cevabını verme potansiyelini içinde taşıyan bir model yardımıyla ruhsallığının ve girişimciliğinin 

etkileşimini tespit etme ihtiyacı doğmaktadır.  

Yapılan araştırmalarda girişimcilerin temel motivinin para olmadığı, paranın sadece başarı göstergesi olan kazanımların 

skorunu tutmak olduğu (Scarborough, 2014:7) belirlenmiştir. Girişimci özelliklerin ortaya çıkışında para temel itici güç 

değilse, girişimciliğin psikolojik yaklaşımla ele alınmasından yola çıkarak arkasında ruhsallığın olabileceği, 

araştırılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Girişimciler geçmişte değil, gelecekte yaşarlar. Girişimciliğin de yaratıcılık ve yenilik yapma yoluyla değer yaratmak 

üzerine kurulu olan ve özde psikolojik bir süreç olduğu değerlendirmesinden hareketle anlam, değer ve amaçları 

odağında barındıran ruhsal zekâ (RZ) ile girişimci kişilik özellikleri (GKÖ) arasında etkileşim olup olmadığını tespit 

etmek, varsa bu etkileşimin yapısını ortaya çıkarmak önem arz etmektedir. 

Sahip olduğumuz zekâ, mevcut zekâ testleriyle ölçülüp derecelendirilen değerden çok daha fazlasıdır. Hayatın 

genelinde zeki olmanın ne demek olduğuna ve sınavların insanın başarısını ya da başarısızlığını ölçmek yerine insan 

potansiyelini keşfetmek için yapılması gerektiğine dair çok daha açık görüşler vardır. Batı kültüründe, zekâ ile ilgili 

görüş, “testlerin ölçtüğü şeydir” şeklinde anlaşılırken; doğu kültürlerinde, “gönül gözü” olarak tanımlanmıştır. 

Açıklayıcılık gücü yüksek bir zekâ modeli, sadece bildiklerimizi ve kim olduğumuza dair cevapları değil 

yapabileceklerimizi de kapsamalıdır. Bu anlamda potansiyel zekâ, ruhsal zekâ (Spritual Quoitent-SQ) olarak 

bahsedebileceğimiz, hayatın anlamını açığa çıkaran alandır. Bilgiyi sadece bilgi olarak almayız, onu duygu ve 

mantığımızla harmanlarız. Benliğimizi bize hissettirerek yaşadıklarımıza, bildiklerimize, tecrübelerimize anlam 

kazandıran şey ruhsal zekâdır.  

Kişi-çevre uyumuna temel oluşturan bir model olan ve davranış biçimlerini kişi ve çevresinin bir fonksiyonu olarak 

ilişkilendirip açıklamaya çalışan Lewin’in (1935) alan teorisine (Turunç ve Çelik, 2012:61)  göre kişi, çevresel 

güçlerden etkilenerek davranış değişikliğinde bulunabilmektedir (Burnes, 2004:981). Fakat bu model davranış 

biçimlerinde bireyin öznel bir varlık olduğu gerçeğini içermemekte, çevresel değişkenler aynı olsa da bireyin davranış 

biçimlerinde farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıkların kaynaklarından biri olarak değerlendirilen RZ’nın, GKÖ ile 

etkileşim halinde algılama, tepki verme ve karar verme süreçlerini de etkileyebilme potansiyelinden bahsedilebilir.  

Girişimciyi anlamakta öne çıkan psikolojik yaklaşım, girişimcinin girişimci olmayanlarla karşılaştırıldığında özel bir 

kişiliğe sahip olduğu varsayımına dayanır. Bununla birlikte özde psikolojik bir süreç olan girişimciliği açıklamakta, 

anlamakta ve geliştirmekte RZ’nın etkisini ortaya koymak, söz konusu çabalara katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışma, yukarıda ifade edilen görüşlerin oluşturduğu bakış açısıyla şekillenmiştir. Cevap aranan temel soru, 

“Ruhsal Zekâ, girişimci kişilik özelliklerinin belirleyicisi midir?” şeklindedir. Bu soruya cevap verebilmek için 

çalışmanın içeriğinde, RZ, GKÖ ve RZ-GKÖ ilişkisine yönelik kavramsal bağlantılar açıklanmıştır. Teorik kısımdan 

sonra araştırmanın iddialarına görgül destek aramak için yapılan uygulama sonuçları aktarılmıştır. Çalışmanın, 

girişimciliğin psikolojik yaklaşımla ele alınmasında RZ’nın etkisini inceleyerek alana teorik katkı sağlayacağı; girişimci 
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olmayı hedefleyenlere yönelik yürütülen eğitim programlarında RZ ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların dâhil 

edilmesi yoluyla girişimcilik niyetlerine olumlu etki yapacağı yönünde pratik katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

1. RUHSAL ZEKÂ  

Alanyazında zekâ kavramı çeşitlilik göstermekle birlikte işletme yönetiminde zekâ kavramını uyum ve kavrama 

yeteneği olarak tanımlamak doğru olacaktır (Erdoğan, 1999:84). Zekâ ile ilgili en sık tartışılan konulardan biri ise çoklu 

zekâdır.  

Günümüzde rasyonel zekânın (IQ) başarı için yeterli olmadığı, bireyin başka yeteneklere sahip olması gerektiği ve bu 

yetenekler için de başka zekâ türlerine ihtiyaç duyduğu (Bekiş,2006:31) fikri öne çıkmıştır. Duygusal zekâ (EQ) da 

zihinsel zekâ ile açıklanamayan olgulara yönelik geliştirilmiş ve test edilmiş bir kavramdır. EQ, bir insanın kendi 

duygularının bilincinde olma (deneyimlediği duyguları tanımlayabilme), diğerlerinin duygularını algılayabilme ve 

duygusal ipuçlarıyla verileri yönetebilme yeteneğidir (Robbins ve Judge, 2013:109-113). Bütün bu tanımlamalardan 

hareketle, sadece bildiklerimize ve kim olduğumuza yönelik tanımlardan öte, bütüncül olarak hayata dair “niçin” 

sorusunun cevabını verme potansiyelini içinde taşıyan bir modele ihtiyaç duyulmaktadır.  

Zihinsel ve duygusal zekâ ile doğa yasalarına ve hormon sisteminin gereklerine göre davranılırken, RZ işte bu gizemli 

nedensellik sisteminin sırlarını keşfeden, böylece hayatı çok daha derinden etkileyen ilkelerin kavranmasıdır 

(Bozdağ,2014). Sonuç olarak, IQ artık başarının asgari standardıdır (Bekiş,2006:31) ama yeter şartı değildir. 

Ruhsal zekâ kavramı, Zohar ve Marshall (2000) tarafından geliştirilmiştir. Özümüzde var olan RZ, gerçeği bulmamızda 

yol göstericidir ve insana benliğini hissettirerek yaşadıklarına anlam kazandıran potansiyel yetenektir (Bowell,2007:21). 

Ruhsallık, dinsel bakış açısından öte (Wigglesworth,2012:20; Zohar ve Marshall,2004a:359; Zohar ve 

Marshall,2004b:27) fonksiyonel bir düşünce olarak tanımlanır (Kwon,2008:579). RZ’nın altında duygusal ve sosyal 

zekâ vardır (Yurdakul vd.,2008:148). RZ’sı yüksek kişiler, çalışanların hedeflerine ulaşmaları doğrultusundaki 

davranışlarını etkileyecek örgütsel vizyon ve değerleri belirleyebilme kaynaklarına sahiptirler (Aydıntan,2009a:45). 

İşyerinde SQ, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, şefkat, saygı ve cesaret gibi değerlerin ortaya çıkmasıyla somutlaşır 

(Cook ve Macaulay, 2004:73). 

1.1. Ruhsal Zekânın Boyutları ve Ölçümü  

RZ, zaman ve uygulamayla geliştirilen bir dizi beceridir. Ölçümü ise tanımında ifade edilen becerilerin ölçümüdür 

(Wigglesworth,2012:50). RZ’nın boyutları farklı kaynaklarda farklı şekillerde ele alınmaktadır. Bu araştırma 

kapsamında ele alınacak RZ’nın boyutları, kabullenme, öz-benlik, amaç ve değerlerden oluşmaktadır (Cook, Macaulay, 

2004:90): 

Kabullenme, diğerlerinin söylediklerine ve yaptıklarına rağmen onları sevebilmek, onlara saygı duyabilmek ve 

affedebilmek; eksikliklerine veya kusurlarına rağmen kendini sevebilmesi; farklılıklara ve çeşitliliklere değer 

verebilmesidir.  

Öz-Benlik, kişinin kendisi hakkında derin bilgiye sahip olması, kim olduğunu kabul etmesi, ne için yaşadığını bilmesi, 

güçlü ve zayıf yönleri konusunda kendini iyi tanıması ve kabullenmesi; kişinin kendisi olmaya izin vermesi ve 

kendisine güvenmesidir.  

Amaçlar ve değerler ise kişinin amaçları, değerleri ve dünyaya katkıları hakkında bir görüşe sahip olması; hayatının 

anlamını hissedebilme gücüne sahip olması; sahip olduğu değerlerle gösterdiği davranışların birbirine uyumlu olması; 

korkularıyla yüzleşebilmesi ve cesur olmasıdır.  

1.2. Ruhsal Zekâ ile İlgili Yapılan Araştırmalar  

Zohar ve Marshall (2004a: 25-27), insan zekâsı üzerinde yapılan en son nörolojik, psikolojik ve antropolojik 

incelemelerde ve insanın düşünce ve dilsel işlemleriyle ilgili çalışmalarda bu zekâ türü ile ilgili çok miktarda bilimsel 

kanıt olduğunu belirtmektedir. Diğer araştırmalarla ilgili tespitler toplu olarak Tablo.1’dedir. 

Tahran Üniversitesinde 205 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada dışadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk üstlenme ile 

RZ arasında olumlu anlamlı ilişki; duygusal denge ile RZ arasında olumsuz anlamlı ilişki bulunmuş; deneyime açıklık 

ile RZ arasında ilişki bulunamamıştır (Amrai vd., 2011:609-612). Acil yardım, kurtarma ve müdahale çalışanlarının RZ 

düzeyleri ile tükenmişlik (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, bireysel başarı duygusunun azalması olarak üç boyutta 

incelenmiş) arasında negatif ilişki olduğu ve her boyutta düşük olduğu bulunmuştur (Çat, 2014:99). 
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Tablo.1 Ruhsal Zekâ İle İlgili Araştırmalar 

YAZAR Örnek Kütle Dışadönüklük Uyumluluk Sorumluluk 

Üstlenme 

Nevrotizm Deneyime 

Açıklık 

Tüken-

mişlik 

Amrai vd. 
Tahran Ünv.de 

205 öğrenci 
+ + + - 0 

 

Çat 
Acil yardım 
çalışanları      

- 

Beshlideh vd. 
270 erkek 

öğrenci 
+ + + 0 0 

 

Mahasneh vd. 
716 öğrenci 

üzerinde 
+ + + - + 

 

 

RZ  ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkilere yönelik 270 erkek öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, analitik sonuçlar 

kişilik özelliklerinden dışadönüklük, uyumluluk ve sorumluluk üstlenme ile eleştirel varoluşsal düşünme, kişisel anlam, 

aşkın farkındalık isimli RZ alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunduğunu; nevrotizm (duygusal 

denge) ve deneyime açıklık kişilik özellikleri ile RZ alt ölçekleri arasında hiçbir korelasyon bulunamadığını 

göstermiştir (Beshlideh vd., 2015:21-34). Benzer şekilde 716 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada kişilik 

özelliklerinden nevrotizm (duygusal denge), dışa dönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk ve sorumluluk ile RZ arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (Mahasneh vd., 2015).  

2. GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Bazı araştırmacılar girişimciliği anlamak ve açıklamak için girişimciliğin ekonomik işlevine odaklanırken, bazıları da 

dikkatlerini girişimcinin kişisel özelliklerine veya karakteristiklerine çevirmiştir. Girişimcilik ile ilgili çalışmalarda, 

yüzlerce bireyden hangileri yeni girişimler yaratacak ve niçin her insan piyasadaki fırsatları görememekte olduğunun 

cevabını bulmak en temel sorunlardan birisidir.  

Özellikle 21. Yüzyılda girişimciliğin kişisel ve psikolojik bakış açısı daha fazla önem kazanmaktadır ve bu yöne ağırlık 

verilmektedir (Hisrich ve Peters, 1989). Psikolojik yaklaşım ile girişimciliğin değerlendirilmesi, insanların temel 

özelliklerinin girişimci olmayı belirlediği esasına dayanarak girişimcilik sürecinin, girişimcinin harekete geçmeyle ilgili 

kişilik, yetenek ve istekliliklerine bağlı olduğu temeline dayanır.  

Üzerinde konsensüsün (uzlaşma) giderek oluşmaya başladığı bir tanıma göre girişimcilik; yeni veya mevcut (kurulu) bir 

organizasyon içerisinde, yaratıcılık ve yenilik yapma yoluyla değer yaratmak üzere bir fırsatın ortaya çıkarılması ve 

geliştirilmesi, kaynakların veya girişimcinin konumuna bakmaksızın bu fırsattan yararlanma sürecidir 

(Churchill,1992:586; Dündar ve Ağca, 2007:124). Bu sürecin diğer belirleyici özelliği, risk alma ve belirsizliği göze 

alma gerçekliğini de içinde barındırmasıdır. Genel görüş, girişimci kişilik özelliklerine sahip bireylerin girişimci 

faaliyetlerde bulunma konusunda istekli ve kararlı olabilecekleri ve bu doğrultuda başarılı birer girişimci olabilecekleri 

yönündedir (Bozkurt ve Erdurur,2013:74). 

2.1. Girişimci Kişilik Özellikleri ve Ölçümü  

Kişilik yaklaşımı, girişimcinin nasıl birisi olduğuna ve hangi psikolojik özellikleri gösterdiğine odaklanır. Bu bağlamda 

kişilik yaklaşımına göre girişimcinin kişisel özellikleri, girişimciyi açıklamada en önemli faktördür (Balakrishnan vd., 

1998). Yapılan araştırmalarda girişimciler için farklı kişilik özellikleri vurgulansa da değişim odaklılık, yaratıcılık, iç 

kontrol odaklılık, gelişmiş iletişim kabiliyeti, vicdanlılık, yüksek başarı güdüsü ve yüksek öz yeterlilik gibi bazı 

özelliklerin girişimci bireyle ilişkilendirildiği görülmektedir. (Zhao vd.., 2006)  

Scarborough (2014:6) ise girişimciyi, sorumluluk isteği olan, orta düzeyde risk tercih eden, başarılı olmak için 

yeteneklerine güvenen, kararlı (uzun vadeli bir hedefi başarmaya odaklanma yeteneği), anında geri bildirim isteği olan, 

yüksek seviyede enerjik, gelecek odaklı, organize etme becerisine sahip, paradan ziyade başarmanın değerini 

önemseyen kişiler olarak tanımlamaktadır. Araştırma kapsamında incelenen girişimci kişilik özellikleri ise kontrol 

odağı, başarı gereksinimi, risk alma, belirsizlik toleransı, kendine güven ve yeniliktir. 

2.1.1.  Kontrol Odağı  

Bireyin yaşamı boyunca olaylar üzerinde sahip olduğu kontrol duygusudur. (Hisrich ve Peters, 2002: 66). Kontrol 

odağı, bireyin, yaşadığı olayları nelerin kontrol ettiğine dair inancıdır (Basım ve Şeşen, 2011:51). Kontrol alanı içsel ve 

dışsal olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel kontrol alanına yönelimli insanlar kendi çabaları ile etkileyebilecekleri gerçeklere 

inanırlar. Başarılarının kendi azim, yetenek ve becerilerinden geldiğini düşünürler (Top,2006: 89-90). Genel bir kanıya 
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göre girişimciler, hâkimiyeti dışsal faktörlere bırakmak yerine tümüyle ellerinde tutmayı tercih etmektedirler 

(Uygun,2006: 31-32). 

2.1.2.  Başarı Gereksinimi 

McCleland, girişimciliğin gelişmesinin ekonomik güdülerden ziyade, psikolojik bir değişken olan başarma ihtiyacına 

bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda girişimciliğin gelişmesinde hükümetin yapmış olduğu destek ve teşvikler 

önemli olsa bile, girişimciliğin başlangıcı psikolojik bir olgudur (Demirez ve Cebeci,2005:42). Başarı gereksinimi, bir 

bireyin tanınma (fark edilme) ihtiyacından kaynaklanmaktadır (Dündar,Ağca,2007:127) Girişimci başarıyı kişinin kendi 

kişisel niteliklerinin bir fonksiyonu olduğu şeklinde açıklamaktadır. Yüksek başarı gereksinimi olan insanlar, başarı için 

yüksek düzeyde isteklilik göstermektedirler. Bunun sonucu olarak da girişimci davranışlar sergilemektedirler. 

2.1.3.  Risk Alma 

Risk, gelecekteki olayların belirsizliği nedeniyle kaybetme olasılığını ifade etmektedir. Risk alma eğilimi, karar verme 

durumunda, bireyin şansını deneme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Alınacak riskin büyüklüğü, hem getiriye hem de 

belirsizlik derecesine bağlı olarak değişmektedir (Dündar ve Ağca, 2007:128).Geleneksel olarak girişimciliğin tanımı 

risk üstlenme eylemine dayalıdır (Erdem, 2001:46). Önemli olan hesaplanabilir ve kabul edilebilir bir düzeyde risk 

almaktır. Girişimciler, çılgınca risk alan kişiler değil, aksine hesaplı bir şekilde risk alan kişilerdir (Scarborough, 

2014:4). 

2.1.4.  Belirsizlik Toleransı 

Belirsizlik, bir olasılığa bağlı kalmadan, herhangi bir şeyin olabileceğine yönelik beklentidir ve kaygı yaratır 

(Erdem,2001:44). Girişimciler sadece belirsiz bir çevrede faaliyet göstermekle kalmazlar, hırslı bir biçimde bilinmeyene 

yönelme ve gönüllü olarak belirsizliğe yönelme eğilimindedirler. Bu yüzden, belirsizlik toleransı girişimsel bir özelliktir 

ve girişimcilik eğilimi olanların diğerlerinden daha fazla belirsizlik toleransı sergilemeleri beklenmektedir (Dündar ve 

Ağca, 2007:128) ve belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Birey, belirsiz bir çevrede aldığı karara, 

daha fazla bilgi aramaya kalkışmaksızın halen güvenebiliyorsa, yüksek toleransa sahip demektir (Teoh ve Foo, 

1997:72). 

2.1.5.  Kendine Güven 

Kendine güven, bireyin kendi hakkında, olumlu ve gerçekçi tutuma sahip olmasıdır. Kendine güven, bireye yaşamının 

kendi kontrolü altında olduğu duygusunu vermektedir. Bu bağlamda kendine güven duyan bireyler, daha çok kendi 

yeteneklerine güvendiklerinden diğerlerinin onayına bağlı kalmama eğilimindedirler. Bu yönüyle kendine güven, 

bireyin neyi başarabileceği konusunda kendine inanması anlamındadır. Bir girişimci için kendine güven, belirlediği 

hedefleri başarabileceğine inanmasıdır (Dündar ve Ağca,2007:129). Kendine güvenen bireyler, olayların sonuçlarının 

sahip oldukları yetenekler ve kişisel faaliyetlerinin sonucunda şekillendiğine inandıklarından dolayı girişimciliğe daha 

yatkın olan bireylerdir. 

2.1.6.   Yenilik 

Girişimcilerin sahip olduğu düşünülen kişilik özellikleri arasında üzerinde en fazla uzlaşıya varılmış olanı 

yenilikçiliktir. Yenilik, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli 

derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 

yöntemin gerçekleştirilmesi” (Oslo Klavuzu,2005:152-157) olarak tanımlanmaktadır. Girişimci, yenilik yoluyla 

değişimleri ortaya çıkarır, farkındalık yaratır ve bunun sonucunda da başarıya ulaşır. Girişimci benlik vizyon sahibidir 

ve fırsatları kolayca görebilir. Yeniliğe ve değişime ilgisi büyüktür (Top,2006:85).  

3. RUHSAL ZEKÂ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK İLİŞKİSİ  

RZ, diğer zekâ türlerini de destekleyerek kişinin duygusal, politik ve iş zekâsının etkin olarak faaliyet göstermesine 

yardımcı olur. RZ gerçek kişilikle ilgili olup kişinin kimlik ve kararlılığının diğer kişilere ilham vermesini ifade eder. 

Dolayısıyla kişinin “nasıl olduğu’ ile ilgilidir. Bu açıdan, kişinin egosunu aşmasını, benmerkezciliğinin ve tutkularının 

üstesinden gelmesini, kendisini daha iyi ve derin bir şekilde anlamasını, yapacağı tüm girişimlere güçlü bir anlam, 

kararlılık ve cesaretle yaklaşmasını sağlar (Cook. Macaulay, 2004:73-75).  

RZ’ya sahip kişiler aynı zamanda iyi birer öğrenicidirler. Belirsizlik insanları rahatsız eder, dolayısıyla RZ arayışına ve 

bu zekânın kullanılmasına ihtiyaç duyulur (Cook ve Macaulay, 2004:87). Yüksek RZ için temel kıstaslardan biri, 

psikologların “alandan bağımsız” dedikleri şey olmak, kalabalığa karşı durabilmek demektir (Zohar ve 

Marshall,2004a:356-360). Bu bağlamda RZ’nın özellikle de geleceğin girişimcileri için geliştirilmesi, desteklenmesi 

gereken bir yetenek seti olduğu iddia edilebilir. 

RZ, Holland’ın altı kişilik tipini de (Geleneksel, Araştırmacı, Sosyal, Sanatçı Gerçekçi, Girişken) dengeli bir şekilde 

gerçekleştirme potansiyeli varken bir kişilik tipinde takılıp kalmayı önleyicidir (Zohar ve Marshall,2004a:213). 

Abraham Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte yer alan kendini gerçekleştirme ihtiyacı, hayattaki amaç ve 

anlamı bulma ihtiyacıdır (Cook ve Macaulay, 2004:75). RZ sayesinde iş, çalışanlar için iyileştirici ve ruhsal 
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varlığımızın geliştirilmesine yol açıcı olması nedeniyle daha anlamlıdır. Problem çözme, çalışanlar için önemli bir 

yetenektir. RZ da sorunlara çözüm bulmak için gerekli bilgiyi kolaylaştırıcıdır. (Joseph ve Sailakshmi,2011:23). RZ 

anlam işidir. RZ düzeyi arttıkça anlam bulma ve yaratma yeteneği de artacaktır. RZ’dan beslenen bir girişimciliğin 

insanoğlu için değerli ve faydalı sonuçlar yaratabileceği iddia edilebilir. 

KOBİ sahibi 212 girişimci olabilmiş denek üzerinde yapılan araştırmada, insanların çoklu zekâya dayalı yeteneklerinin 

girişimcilik düşünceleri üzerinde anlamlı belirleyici etkisi olduğu (Demirel vd.,2011:97-104); Yüksek lisans yapan 126 

öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada, RZ’sı yüksek kişilerin dönüştürücü liderlik davranışı göstermeye daha yatkın 

oldukları (Aydıntan,2009b:257-274) belirlenmiştir. 

Türk Savunma Sanayinde yapılan bir araştırmada, kendilik algısının girişimcilik davranışında son derece önemli bir role 

sahip olduğu (Şeşen,2010:283); üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada, içsel yaşam amaçlarının 

girişimcilik düşüncesi üzerindeki belirleyiciliğinin manidar olduğu (Demirel,2013:123); kontrol odağı ve öz yeterlilik 

özelliklerinin ise girişimcilik niyetlerini etkilediği (Şeşen ve Basım,2012:21) belirlenmiştir. 

Kendisi hakkında olumsuz bir imaja sahip olan liderlerin başarı düzeyinin, olumlu imaja sahip olanlara göre düşük 

olduğunu savunulmaktadır (Aydın, 2001: 103). Rauch ve Frese tarafından yapılan meta analizin sonuçlarına göre ise, 

başarı ihtiyacı, öz yeterlilik, yenilikçilik, strese tahammül, bağımsızlık isteği ve proaktif kişilik olarak tanımlanan kişilik 

özellikleriyle, iş kurma ve işte başarılı olarak tanımlanan girişimci davranış arasında korelasyon bulunmaktadır 

(Karabulut,2009:333). 

4. YÖNTEM 

4.1.  Araştırmanın Amacı   

Bu araştırmanın amacı, ruhsal zekâ ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin yönünü ve 

derecesini belirlemek;  ruhsal zekâsı yüksek olan kişilerin girişimci kişilik özelliklerinin hangilerinde yüksek olduğunu 

ortaya koyan bulgulardan hareketle girişimciliğin psikolojik bakış açısı ile değerlendirilmesi yönündeki araştırmalara 

katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

Hipotez 1: RZ ile Girişimci Kişilik Özellikleri (GKÖ) arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 11: RZ alt boyutlarından Kabullenme ile GKÖ arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 12: RZ alt boyutlarından Öz-Benlik ile GKÖ arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 13: RZ alt boyutlarından Amaç ve Değerler ile GKÖ arasında anlamlı ilişki vardır. 

Hipotez 2: RZ’sı yüksek kişilerin GKÖ, RZ’sı düşük kişilerin GKÖ’nden yüksektir.  

4.2.  Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik veriler, 5’li Likert tipi uygulamayı içeren anket yolu ile toplanmıştır. Bu 

çalışmadaki anket soruları üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirleyici 

sorular; ikinci bölümde RZ’nın ölçümünde Cook, Macaulay (2004:89) tarafından geliştirilmiş olan RZ ölçeğinden 

yararlanılmıştır. RZ Ölçeğinde, her alt boyut için 10 tane olmak üzere toplam 30 ifade bulunmaktadır. Bu boyutlar 

kabullenme, öz-benlik, amaç ve değerlerdir. Yüksek puanlar RZ’nın yüksek seviyede olduğunu temsil etmektedir.  

Ölçek, kapsam geçerliliği çerçevesinde Brislin, Lonner ve Thorndike (1973)’ın metodolojisi esas alınarak (1) çeviri, (2) 

çevirinin değerlemesi, (3) geriye çeviri, (4) geriye çevirinin değerlemesi ve  (5) uzman görüşmesi aşamalarından oluşan 

yöntem gereği ilk olarak beş akademisyen tarafından farklı ortamlarda Türkçe’ye çevrilmiş; uzlaşım tespit edilen 

ifadeler kabul edilmiş; edilmeyenler odak grup çalışması ile tekrar görüşülmüş ve başka iki uzman tarafından tekrar 

İngilizce’ye çevrilerek anlam farklılıkları 22 kişiden oluşan ön denek grubuna uygulanarak tekrar test edilmiş; 

anlaşılmakta zorluk yaşanan ifadeler düzeltilmiş; üç uzman tarafından tekrar değerlendirilmiş ve nihai hali oluşturularak 

uygulamaya alınmıştır.  

RZ Ölçeğinin yapısal geçerliği kapsamında araştırmada elde edilen verilerin faktör analizi için uygunluğuna Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett testi kullanılarak karar verilmiştir. Bu analizlerin sonucunda KMO değeri .888 ve 

Barlett testi (χ2=2755.141, df=435, p=.000) anlamlı bulunmuştur. KMO değerinin .50’den yüksek olması ve Barlett  

değerinin anlamlı bulunması çalışma grubundan elde edilen veri setinin, faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir (Güriş ve Astar, 2014:368). Bu testlere ek olarak ölçekteki maddelerin ve faktörlerin normal dağılım 

gösterip göstermediği de incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği (0,116 df=247, p=.000) tespit edilmiş, 

ölçekten alınan toplam puanın ortalaması 4.07, ortanca değeri 4.12’dir. Yukarıdaki testler ve değerler, araştırmanın 

katılımcı sayısının ve bu gruptan elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğunun bir göstergesi olarak kabul 

edilmiştir.    

Yapılan güvenilirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi (Şencan,2005:246) sonucunda kabullenme alt boyutunda bir 

ifade ölçekten çıkartılarak 9 ifade (Örnek: Diğer insanların duygu ve düşüncelerine saygılıyımdır. Başkalarındaki 

çeşitlilik (dil, din, ırk, inanç, siyasi görüş, vb.) ve farklılıklara açığım.), öz-benlik alt boyutunda iki ifade ölçekten 
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çıkartılarak 8 ifade (Örnek: Hatalı olduğumu kolayca kabul ederim.), amaç ve değerler alt boyutunda iki ifade ölçekten 

çıkartılarak 8 ifade (Örnek: Değerlerimle tutarlı şekilde hareket ederim.) ölçekte yer almıştır. Test-tekrar test 

güvenilirliği kapsamında cevaplayıcılara iki ay ara ile ölçekler tekrar uygulanmıştır. RZ Ölçeğinin güvenilirlik analizi 

sonuçları Tablo.2’dedir. 

Tablo.2  Ruhsal Zekâ  Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

RZ  Ölçeği Alt Boyutları 
Cronbach’s 

Alpha 
Split-half Spearman-Brown 

Test-Retest, N=16, P<0.01, 

Pearson Korelasyon 

Kabullenme (9 ifade) 0,79 0,77 0,79 r= ,86 

Öz-Benlik (8 ifade) 0,78 0,78 0,78 r=,77 

Amaç ve Değerler (8 ifade) 0,79 0,79 0,79 r=,61 

Genel Ölçek (9 ifade) 0,91 0,87 0,87 r=,91 

 

Üçüncü bölümde Koh (1996) tarafından geliştirilmiş, Dündar ve Ağca (2007) tarafından da kullanılmış, kontrol odağı, 

başarı gereksinimi, risk alma, belirsizlik toleransı, kendine güven, yenilik alt boyutlarından oluşan altı boyutlu girişimci 

kişilik özellikleri (GKÖ) ölçeği kullanılmıştır. Genel ölçek güvenilirliği kapsamında Cronbach’s Alpha=0,74 ve Split-

half 0,75 bulunmuştur.  

Girişimcilik eğilimini ölçmek maksadıyla kullanılan ölçek, girişimcilerin altı psikolojik özelliğini ölçmeye yönelik 36 

ifadeden oluşmaktadır. Bu kısımda yer alan soruların yedisi içsel kontrol odağı” özelliğini, altısı “başarı gereksinimi” 

özelliğini, altısı “risk alma” eğilimini, altısı “belirsizlik toleransı” özelliğini, beşi, “yenilikçilik” özelliğini ve altısı da 

girişimcilerin “kendine güven” özelliklerini ölçmektedir. Bu kısımda oluşturulan sorular; Kuzey Amerika ve Batı 

Avrupa literatüründe yer alan girişimcilik modellerine bağlı olarak geliştirilen girişimsel özellikleri ölçmeye yönelik 

ölçeklerden (entrepreneurial self-assessment scale) ve Koh (1996) tarafından oluşturulan ölçeği kullanan (Kutaniş vd., 

2006) ölçek temel alınarak hazırlanmıştır. Ölçeğin bu çalışmadaki güvenilirlik analizi kapsamındaki Cronbach’ Alpha 

katsayısı 0.75 bulunmuştur (Dündar ve Ağca,2007:133). Bu katsayı ölçeğin güvenilir (Özdamar, 2004: 633, 

Kalaycı,2014:405) olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizi neticesinde faktörlerin orijinal ölçekle uyumlu olmadığı 

belirlenmiştir. Orijinal ölçekteki boyutlar esas alınarak yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ise tüm alt boyutlarda 

beşer ifade ölçekte yer almıştır.  

4.3.  Örneklem 

Araştırmanın anket çalışmaları, Afyonkarahisar İlinde en az lisans mezunu, çeşitli sektörlerde çalışan/yönetici ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi’ndeki farklı enstitülerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören çalışan/yönetici ve öğrenci, 

araştırmaya katılmaya gönüllü 255 kişi üzerinde kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  

Yapılan incelemede cevapları hatalı ve eksik kodladığı tespit edilen 8 anket değerlendirme dışı bırakılmış ve 247 kişi 

üzerinden alınan anket sonuçları ile analizler gerçekleştirilmiştir.  

Örnek kütlede yer alan kişilerin %71,3’ü erkek, %28,7’si kadın; %52,9’u 22-31 yaş arasında, %28,4’ü 32-41 yaş 

arasında; %38,5’i İktisadi ve İdari Bilimler mezunu, %38,9’u Mühendislik Fakültesi mezunu; %14,2’si çalışmayan 

Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi, %55,9’u 1-10 yıl arası çalışan, %19,9’u 10-20 yıl arası çalışanlardan oluşmaktadır. 

5. VERİLERİN ANALİZİ, ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmada kullanılan GKÖ ve RZ düzeyini ölçmek için kullanılan ölçeklere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te 

sunulmuştur. 

RZ alt boyut toplam puanları, RZ toplam puanı, GKÖ puanı değişkenlerinin dâhil edildiği korelasyon analizi sonuç 

matrisi Tablo 4’de sunulmuştur. Tabloda da gözlendiği gibi değişkenler arasındaki ilişkilerin tamamının anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Hipotez 11, Hipotez 12, Hipotez 13 ve sonuçta Hipotez 1 kabul edilmiştir. 

Araştırma yapılan grup üzerinden elde edilen aritmetik ortalamadan 1,5 standart sapma çıkartılarak elde edilen RZ 

minimum yeterlilik düzeyi ve bu düzey ile aritmetik ortalamaya 0,5 standart sapma ekleyerek elde edilen yeterlilik üst 

sınırı/üst düzey yeterlilik alt sınırı sınıflandırması (Şencan,2005:461) yapılarak grup yetersiz/düşük (N=11 % 4,5), 

yeterli/orta (N=160 %64,8) ve üst düzey/yüksek (N=76 % 38,8) şeklinde üçe bölünmüştür. RZ düzeyi gruplamasına 

göre GKÖ yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 5’dedir. 
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Tablo.3 Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu 

Boyutlar Xort Min. Maks. 
Std. 

Hata 
Std. Sapma 

Xort-

1.5*SS 

Xort+

0.5*S

S 
1 Kontrol Odağı 3,84 1,0 5,0 0,037 0,585   

2 Başarı Gereksinimi 3,96 1,60 5,0 0,036 0,572   

3 Risk Alma  3,32 1,8 5,0 0,038 0,599   

4 Belirsizlik Toleransı  2,41 1,0 4,20 0,038 0,596   

5 Kendine Güven 3,68 1,60 5,0 0,036 0,571   

6 Yenilik 3,80 1,20 5,0 0,034 0,534   

7 RZ -Kabullenme 3,94 1,22 5,0 0,032 0,508 3,178 4,194 

8 RZ -Öz-Benlik 4,18 1,25 5,0 0,031 0,489 3,447 4,424

5 9 RZ-Amaçlar ve Değerler 4,10 1,0 5,0 0,034 0,536 3,296 4,368 

10 RZ 4,07 1,36 4,92 0,029 0,453 3,391 4,296

5  

Tablo.4 Girişimci Kişilik ve Ruhsal Zekâ Korelasyon Tablosu 

Boyutlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kontrol Odağı          
2 Başarı Gereksinimi ,312

**
         

3 Risk Alma  ,155
*
 ,259

**
        

4 Belirsizlik Toleransı  -,071 -

,267
**

 

,183**       

5 Kendine Güven ,461
**

 ,325
**

 ,269** -,052      

6 Yenilik ,485
**

 ,273
**

 ,305** ,008 ,617
**

     

7 RZ –Kabullenme ,354
**

 ,352
**

 ,205** -,179
**

 ,286
**

 ,361
**

    

8 RZ -Öz-Benlik ,440
**

 ,423
**

 ,174** -,280
**

 ,434
**

 ,439
**

 ,656
**

   

9 RZ-Amaçlar ve Değerler ,289
**

 ,421
**

 ,163* -,267
**

 ,364
**

 ,365
**

 ,667
**

 ,726
**

  

10 RZ ,404
**

 ,447
**

 ,204** -,270
**

 ,402
**

 ,435
**

 ,882
**

 ,884
**

 ,898
**

 

           N=247    **.p<0.01 (çift kuyruk).           *. p< 0.05 (çift kuyruk). 
RZ’sı yüksek düzeyde olanların orta ve düşük düzeyde olan kişilere göre, orta düzeyde olanların düşük düzeyde olan 

kişilere göre Kontrol Odağı özelliğinin yüksek olduğu; RZ’sı yüksek ve orta düzeyde olanların düşük düzeyde olanlara 

göre Başarı Gereksinimi özelliğinin yüksek olduğu; RZ düzeylerine göre Risk Alma Özelliğinde anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı; RZ’sı yüksek ve orta düzeyde olanların düşük düzeyde olanlara göre Belirsizlik Toleransı özelliğinin 

düşük olduğu; RZ’sı yüksek düzeyde olanların orta ve düşük düzeyde olanlara göre Kendine Güven özelliğinin yüksek 

olduğu; RZ’sı yüksek düzeyde olanların orta ve düşük düzeyde olanlara göre, orta düzeyde olanların düşük düzeyde 

olanlara göre Yenilik özelliğinin yüksek olduğu belirlenmiş ve Kontrol Odağı, Başarı Gereksinimi, Kendine Güven, 

Yenilik alt boyutları ayrımında Hipotez 2 kabul edilmiştir. 

Tablo.5 Ruhsal Zekâ Düzeylerine Göre Girişimci Kişilik Özellikleri Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken (I) RZ Düzeyi  (J) RZ Düzeyi  Ortalama Farkı  (I-

J) 

p 

Kontrol Odağı 
Orta Düşük ,71977

*
 ,000 

Yüksek Düşük ,95885
*
 ,000 

Orta ,23908
*
 0,006 

Başarı Gereksinimi  
Orta Düşük ,81898

*
 ,000 

Yüksek Düşük ,97799
*
 ,000 

Orta 0,15901 0,107 

Risk Alma  
Orta Düşük 0,14455 1 

Yüksek Düşük 0,25718 0,552 
Orta 0,11263 0,533 

Belirsizlik 

Toleransı  

Orta Düşük -,75295
*
 ,000 

Yüksek Düşük -,81124
*
 ,000 

Orta -0,05829 1 

Kendine Güven  
Orta Düşük 0,21773 0,56 

Yüksek Düşük ,67799
*
 ,000 

Orta ,46026
*
 ,000 

Yenilik 
Orta Düşük ,46852

*
 0,01 

Yüksek Düşük ,73780
*
 ,000 

Orta ,26928
*
 0,001 

    *  p< 0.05 
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SONUÇ 

Mevcut çalışmada elde edilen en temel bulgu, girişimciliği anlamak ve açıklamak için girişimciliğin ekonomik 

işlevinden ziyade girişimciliğin psikolojik yaklaşımla açıklanmasında diğer bir ifade ile girişimcinin kişisel özellikleri 

veya karakteristikleri ile RZ değişkeninin ilişkisinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu kapsamda girişimci için temel olan kişilik özellikleri olarak ele alınan kontrol odağı, başarı gereksinimi, risk alma, 

belirsizlik toleransı, kendine güven ve yenilik özellikleri ile RZ ve alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Yapılan analizler neticesinde RZ ve Kabullenme, Öz-Benlik, Amaç ve Değerler olarak adlandırılan üç alt boyutu ile 

GKÖ olan kontrol odağı, başarı gereksinimi, risk alma, kendine güven ve yenilik özellikleri arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişkiler ve belirsizlik toleransı ile negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Belirsizliğin insanları rahatsız ettiği, dolayısıyla RZ arayışına ve bu zekânın kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu (Cook, 

Macaulay, 2004:87) gerçeği dikkate alındığında ölçüm ile tespit edilen sonucun literatür ile de uyumlu olduğu 

söylenebilir. Girişimciliğin, risk ve belirsizlik altında kâr elde etme (Dollinger, 1999:4) olduğu dikkate alındığında 

örnek kütle özelinde RZ’sı yüksek bireylerin belirsizlik altında hareket etmekten ziyade belirsizlikten kaçındığı, 

belirsizliği tolere etmekle uğraşmadığı söylenebilir. Bu tespit doğrultusunda, GKÖ’nden biri olan belirsizliğe toleransın 

RZ’sı yüksek bireylerde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Araştırmada örnek kütlenin belirsizlik toleransı ortalaması 2,41 

ve standart sapması 0,596’dır. Diğer bir ifade ile grubun %83.3’ü ölçek orta değerinin altında olup belirsizlik toleransı 

düşüktür. Hofstede (1980:51),  ülkelerarası kültür araştırmasında da benzer sonucu Türkler için tespit etmiştir. Tamamı 

Türk Kültürü menşeili örnek kütleden elde edilen veriler ışığında, RZ düzeyinin artmasının belirsizliğe toleransı 

azalttığı tespit edilmiştir. 

Rasyonel zekâ ve duygusal zekâ tek başlarına ya da birlikte olarak kişinin ruhunun, hayal dünyasının büyüklüğünü ve 

karışıklığını anlamlandırmakta yetersiz kalmaktadır. RZ insana sonsuzluk bünyesinde bir vazife vermekte ve bunun 

gerçekleşmesine destek sağlamaktadır. RZ kişiye olayları ayırma becerisi, ahlaki duyarlılık, anlayış ve şefkat ile 

kuralları esnetme becerisi sağladığı gibi, diğer bireylerinde bu özelliklerin sınırlarını fark etmelerini sağlar (Panikar 

vd.,2011). Bu bağlamda kendini, hayatın anlamını, beklentilerini kavramada belirleyici bir yetenek olan RZ’nın 

geliştirilmesinin GKÖ’nden özellikle kontrol odağı, başarı gereksinimi, risk alma, kendine güven ve yenilik 

özelliklerinin ortaya çıkarılmasında da yardımcı olacağı söylenebilir.  

Batı medeniyeti insanları, yapmak istediği şey ile yapması gerektiğini sandığı şey arasında sıkışıp kalmış stres dolu 

hayatının ekonomik boyutunu aşmak için farklı açılımlar üzerinde çalışmaktadır. Bu anlamda, RZ ile beslenen bir 

girişimcilik kavrayışı, yaşanan sorunlara (çevre ile dost, barışçıl, doğal kaynaklara saygılı) günümüz dünyasında bir 

çözüm yolu olarak önerilebilir. Paradan ziyade başarmanın değerine odaklılık, RZ’sı yüksek bireyleri girişimcilik 

faaliyetlerine yönlendirmek için temel bir gerekçedir. Para odaklı bir ekonomik sistem yerine alternatif odakları formüle 

dâhil ederek düşünmek, insanoğlunun dünya ile uyumunu sağlamak için önemini artıracağı değerlendirilmektedir. Bu 

anlamda RZ ile desteklenen girişimcilik, tıkanan ekonomik sistemin işlevsel hale getirilmesinde ve sürdürülebilirliğinde 

(devam ettirilmesinde) psikolojik temelli bir alternatif çözüm yolu olabilir.   

Abraham Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte yer alan kendini gerçekleştirme ihtiyacının sahip olunan tüm 

yetenekleri en yaratıcı biçimde kullanılması, gelişme, yeteneklerinden faydalanma ve hayattaki amaç ve anlamı bulma 

ihtiyacı olduğundan hareketle RZ’nın geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmaların girişimcilik sayesinde kendini 

gerçekleştirme yoluyla ekonomik hayata fayda sağlayacağı değerlendirilebilir. 

Girişimciliğin ekonomik ve toplumsal hayatta öneminin giderek artması dikkate alınırsa, GKÖ’nden yola çıkarak 

RZ’nın geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmaların bireylerin hayatta var olma nedenlerini anlama, kendini tanımaya 

yönelik gayretleri sayesinde girişimcilik eğilimini artıracağı değerlendirilebilir. Çünkü RZ doğuştan gelmez. 

Geliştirmesi için amacın ne olduğuna dair bir fikrin olması, RZ’yı geliştirmek için gereklidir. Girişimcilerin, RZ’nın 

sezgiye dayalı ilişkileri anlama özelliğine sahip olmaları da, onların başarılarında önemli bir faktör olarak kabul 

edilebilir. 

Sonuç olarak, bu tür araştırmaların, sınırlı kitleler üzerinde öz değerlendirme biçiminde ve algıya dayalı ölçeklerin 

kullanılması ve yalnızca değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması gibi kısıtlılıklarına rağmen girişimcilik literatürü 

ve girişimcilik eğitimine yönelik bazı katkılarından söz edilebilir.  

Gelecekte girişimci olmayı hedefleyenlere yönelik yürütülen eğitim programlarında veya akademik derslerde RZ ve 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların dâhil edilmesinin girişimcilik niyetlerini olumlu yönde etkileyeceği, GKÖ’nin 

ortaya çıkmasında yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir.  

İleride yapılacak çalışmalarda, girişimci tipleri, ruhsal zekâ, girişimci kişilik özellikleri gibi değişkenlerle yapılacak 

çalışmaların girişimciliğin psikolojik yaklaşımla açıklanmasında ve daha bütüncül ve açıklama gücü yüksek sonuçlara 

ulaşılması bağlamında önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Meslek etiği kavramı mesleki faaliyetlerin yürütülmesi ve mesleğe ilişkin işlerin yapılması esnasında ahlaki ve mesleki 

ilkelere uygun davranılmasını gerekli kılar. Muhasebe mesleğinde, meslek etiği kavramının önemi daha fazla 

vurgulanmaktadır. Muhasebe verilerinin düzenli, doğru ve güvenilir bir şekilde sunulabilmesi muhasebe meslek 

mensuplarının mesleki etik kurallara uygun davranış sergilemelerine bağlıdır. İşletme bölümü öğrencileri muhasebe 

meslek mensubu olmaya aday mesleki etiğe ilişkin gerekli donanıma sahiptirler.  Araştırma kapsamında öğrencilerin 

etik algılarını ölçebilmek için hazırlanmış senaryolar anket formuna dönüştürülmüştür. Anket Gaziantep Üniversitesi 

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Öğrencilerin yanıtları 

tanımlayıcı istatistik ve Z değerleri kullanılması suretiyle değerlendirilmiştir. Senaryolara verilen yanıtlar 

doğrultusunda; öğrencilerin etik davranışlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve risk faktörünün adayların etik 

davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik Davranışlar, Mesleki Etik Kuralları, Muhasebe Etiği. 

 

THE RESEARCH ON CANDIDATE MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION SENIOR 

BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS’ ETHICAL BEHAVIOR STRUCTURE: GAZIANTEP 

UNIVERSITY ISLAHIYE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

EXAMPLE 

ABSTRACT 

The concept of professional ethics makes it necessary to conform to the moral and professional principles during the 

execution and accomplishment of professional activities and works related to the profession. In the accounting 

profession, the importance of professional ethics is more emphasized. Regular, right and reliable presentation of 

accounting data depend on accounting profession’s appropriate conduct concerning ethical rules. Business 

Administration students are the candidates to be members of the accounting profession and they have the necessary 

information on professional ethics. Within the scope this study, research scenarios designed to measure students' 

perceptions of ethics have been converted into a questionnaire. The survey has been applied to senior Business 

Administration students of Gaziantep University Islahiye Faculty of Economics and Administrative Sciences. The 

students' responses were evaluated by using descriptive statistics and Z values. According to the responses to scenarios, 

it has been concluded that students’ ethical behaviour differs according to gender and the risk factors affect the ethical 

behaviour of the participants. 

Keywords: Ethical Conduct, Code of Professional Ethics, Accounting Ethics. 
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1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensubu adaylarının etik algılarını incelemektir. Bu amaçla Gaziantep 

Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme son sınıf öğrencilerinin etik davranış yapıları, 

hazırlanmış senaryoların anket formunda sunulması yolu ile analiz edilmiştir. Araştırmada “Etik davranış yapıları 

cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu?”, “Yakalanma riski etik davranış yapılarını etkiler mi?”, “Bilgi ifşası cinsiyete 

göre ve risk durumuna göre farklılık gösteriyor mu?” sorularına cevap aranmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular, etik davranışlar konusunda yapılan diğer çalışmalara katkı sağlayıcı niteliktedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Etik kelimesi Yunancada “ethos” ya da “ethikos”tan gelir. “Ethos” ahlak manasına gelmektedir (Toraman, 2002:2; Raj, 

2009:1; Yılmaz vd. 2015:28). Türk Dil Kurumu sözlüğünde Etik: Ahlak felsefesi olarak tanımlanmıştır 

(http://tdk.gov.tr/). Etik hayatın tüm yönlerinde olduğu gibi iş hayatında da kurallarla çerçevelenmiş gerekli faaliyetleri 

yürütürken kabul edilen anahtar noktadır (Othmana vd., 2014:330). Meslek etiği ise mesleki faaliyetlerin yürütülmesi, 

mesleğe ilişkin işlerin yapılması esnasında ahlaki ve mesleki ilkelere uygun davranabilme disiplini olarak tanımlanabilir 

(Karacan, 2014:50). Mesleki etik, mesleği icra eden kişileri kendi eğilimleri yerine meslek kuruluşlarınca belirlenmiş 

kurallara uygun davranmaya yönlendiren ilkeler bütünüdür. Meslek etiğinin ön plana çıkardığı nokta sosyal faydadır 

böylece dünyanın her yerindeki meslek mensupları için ortak davranış kuralları oluşur (Erol Fidan ve Subaşı, 

2014:112). Toplum, muhasebe meslek mensupları ve bağımsız denetçilere piyasaların düzenli işleyişi ve ekonomik 

sistem için kaçınılmaz olan bir güven ilişkisi rolü öngörmüştür (Duska, 2005: 21). Teorik olarak muhasebe ve denetim 

mesleği güven işlevini yerine getirmelidir (Jensen, 2006). Enron, Anderson Worldwide, Adelphia Communications, 

Bristol-Myers Squibb, CMS Energy, Merrill Lynch, Xerox gibi şirketlerde yaşanan skandallar muhasebe ve denetim 

meslek etiğinin önemini göstermiştir (Erol Fidan ve Subaşı, 2014:112).  

Muhasebe mesleğinde etik, meslek mensuplarına, kanunlara ve bilgi kullanıcılarına güvenilir bilgi sunulmasını sağlar. 

Bu nedenle muhasebe mesleği konusunda ulusal ve uluslararası pek çok çalışma yapılmıştır (Baş ve Özocak, 2001: 

196). Muhasebe meslek ahlakı ile ilgili ilk uluslararası çalışma 1990 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(IFAC) tarafından başlatılmıştır (Yıldız, 2010: 156). Amerikan sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği (AICPA) 

tarafından Profesyonel Muhasebe Mesleği için geliştirilen altı ilke; sorumluklar, kamu yararı, dürüstlük, tarafsız ve 

bağımsız olma, özenli çalışma, hizmetin kapsamı ve niteliği konularını içermektedir. Bu çalışmalar geliştirilerek 

muhasebe etiği ile ilgili yeni kanunlar ve ilkeler geliştirilmiştir. Türkiye’ de ise muhasebe meslek etiği 18 Ekim 2001 

tarihinde ve 24557 sayılı Resmi Gazete’ de “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Meslek Ahlakı Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı” nın 3. maddesinde tanımlanmıştır. 3568 

sayılı yasa kapsamında Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde yayınlanan  “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik” e 

göre temel etik ilkeleri dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik ve mesleki davranış olarak 

sınıflandırılmaktadır (Sakarya ve Kara, 2010: 61). Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği’ne (MSUGT) göre muhasebenin temel kavramları sosyal sorumluluk kavramı, tarafsızlık ve 

belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı ve tam açıklama kavramı muhasebe mesleğinde etikle ilgili 

düzenlemelerdendir (www.istanbulsmmmodasi.org.tr). Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetim hakkındaki 

yönetmeliğine göre açıklanan esaslar ise; mesleki yeterlilik, bağımsızlık, mesleki özen, reklam yasağı, sır saklama, 

rekabet yasağı ve raporlamaya ilişkin konulardır. Meslek kurallarını aşan davranışlar, 3568 sayılı Yasa ile TÜRMOB ve 

gerektiğinde mahkemeler tarafından değerlendirilerek bir yargıya varılır ve uygun ceza belirlenir (Ayboğa, 2001: 37-

39). 

Muhasebe etiği ve etik karar verme konuları üzerinde ulusal ve uluslararası çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kutluk ve 

Ersoy, 2011 yılında meslek üyelerinin etik yargı düzeylerine ilişkin yaptıkları çalışmada muhasebe meslek üyelerinin 

geleneksel düzeyde olduğunu ve kadınların etik yargı düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırma sonucunda etik eğitiminin önemine vurgu yapılmıştır. 2005 yılında Amankuy ve Sarıoğlan çalışmalarında 

muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine yaklaşımlarını incelemiştir. Araştırma sonucunda muhasebe meslek 

mensuplarının genel olarak eğitim seviyelerinin yüksek olmasına karşın, etik kavramının, felsefi açıdan, mesleki 

yaşamda uygulanması ve uygulanabilirliği konusunda fikir farklılıkları yaşadıkları kanısına varılmıştır. Cohen, Pant ve 

Sharp ise 2000 yılında yaptıkları çalışmada Kanada işletme öğrencileri ve muhasebe meslek mensuplarının bireysel etik 

karar verme konusunda önemli ölçüde farklı davrandıkları tespit etmişlerdir. Akın ve Özdaşlı 2014 yılında çalışanlarla, 

meslek yüksekokul öğrencilerinin etik ilkelerine uyma düzeylerine yönelik algılarını ölçmüşlerdir. Araştırmada 

öğrencilerin meslek mensuplarının dürüst ve tarafsız olmaları noktalarında olumsuz görüşe sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Özbirecikli ve Ural 2006 yılındaki çalışmalarında Türkiye’deki muhasebecilerin mesleki kararlarında etik 

ve sosyal sorumluluk kurallarına verdiği önem düzeyini tespit etmeye çalışmışlardır. Muhasebecilerin iş deneyimleri 

arttıkça daha etik davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir.  

Etik bir iş yapılırken o işle alakalı neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren prensipler toplamıdır. Etik bireysel 

olmanın yanında aynı zamanda örgütsel bir olgudur. Kişilerin etik karar verme eylemine; bireysel faktörler, örgütsel 

faktörler, doğal çevre, örgütsel paydaşlar ve kişiye sunulan fırsatlar etki etmektedir (Sağır, 2006: 124-128). Boynton ve 

http://tdk.gov.tr/
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Johnson (2006)’ya göre; etik karar vermenin altı adımı vardır: (1) karara ilişkin gerçeklere ulaşmak; (2) gerçekleri baz 

alarak etik konuları belirlemek; (3) kararlardan kimin nasıl etkileneceğini analiz etmek; (4) alternatifleri incelemek; (5) 

tüm alternatiflerin sonuçlarını değerlendirmek ve (6) etik bir karar almak. Her durum eşsizdir ve benzersiz bir karar 

almayı gerektirir. Etik karar verme sürecini etkileyen bireysel faktörleri inceleyen çalışmalarda cinsiyet faktörünün 

tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Kadınların duygusal yönlerinden hareketle çevrenin beklentilerine duyarlı olmaları 

nedeniyle erkeklere göre daha etik kararlar verebildikleri sonucuna ulaşılmıştır (Sağır, 2006: 124-128). Kurtanis vd.; 

Türkiye’ de devlet üniversitesinde bulunan kadın ve erkek öğretim elemanları üzerinde yaptıkları araştırmada iş 

görenlerin oluşturup benimsedikleri etik değerlerin onların tutum ve davranışlarında temel yol gösterici olduğu ve 

yöneticilerin davranışlarının örgüt için büyük önem taşıdığı sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda erkeklerin etik dışı 

davranışlara yöneldiği, kadınlar için davranışlarının başkaları tarafından nasıl algılanacağının daha önemli olduğu 

saptanmıştır. Mugan ve Atay 2003 yılında yaptıkları çalışmada öğrencilerin cinsiyet farklılıklarına göre etik duyarlılık 

düzeyleri ve ceza yargıları muhasebe ve işletme konularındaki etik tercih senaryolarıyla ölçmüştür. Araştırma 

sonucunda muhasebe konusundaki etik yargılarda cinsiyete göre bir farklılık görülememiştir. İşletme ile ilgili 

senaryolarda ise, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha etik davrandıkları tespit edilmiştir. İşletme ortamında 

ceza konusunda cinsiyet farklılığı görülmemiştir. Muhasebe ortamında ise erkeklerin kızlardan daha sert cezaları uygun 

gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Daştan, Belikli ve Bayraktar (2015) ise cinsiyetin öğrenim görülen bölüm ve gelecekte 

muhasebe mesleğini tercih etme değişkenleri açısından, etik değerlere bakışta farklılıklar oluşturduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

3. Yöntem 

Araştırmanın örneklemini, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü son sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 55 öğrencinin 27’si kız, 23’ü erkektir. Anket formu dağıtıldıktan sonra, 

katılımcılar sorulara ilişkin doğru yanıtların bulunmadığı ve aranmadığı, yapmaları gerekenin sadece samimi bir şekilde 

anket formuna cevap vermek olduğu konusunda bilgilendirmişlerdir. Katılımcıların davranışlarını etkileme olasılığı 

bulunduğu için araştırmanın etikle ilgili olduğuna değinilmemiştir. Araştırma kapsamında kullanılan senaryolar 

(O’Leary ve Cotter, 2000, O’Leary ve Radich, 2000 ve Nur Barizah, Suhaiza ve Suaniza, 2010) dan alınmış ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilere altı farklı senaryo verilmiş ve böyle bir durumla karşı 

karşıya kalmaları durumunda nasıl davranacaklarıyla ilgili bir şıkkı işaretlemeleri istenmiştir. Senaryolardan ilki hiç 

yakalanma riski yokken vergi kaçırıldığının farkına varılması karşısında teklif edilen bir rüşvetin kabul edilip 

edilmeyeceği, ikincisi birinci senaryo ile aynı şartlarda fakat yakalanma riski %10’ken teklif edilen bir rüşvetin kabul 

edilip edilmeyeceği ile ilgilidir. Üçüncü senaryo karın eksik raporlanması sonucu hissedarlara eksik kar payı dağıtımı 

ve bunun yakalanma olasılığının olmaması durumunda teklif edilen bir rüşvetin kabul edilip edilmeyeceği, dördüncüsü 

senaryo ise üçüncü senaryo ile aynı şartlarda fakat ortaya çıkma olasılığı %10’ken teklif edilen bir rüşvetin kabul edilip 

edilmeyeceği sorunsalı ile ilgilidir. Beşinci senaryo, hiç yakalanma olasılığı yokken önemli bir final sınavına ilişkin 

soruların önceden ele geçirilmek istenip istenmeyeceği ile ilgili iken altıncı senaryo ise beşinci senaryodaki kurgunun 

yakalanma olasılığının %10 olması durumunda katılımcının nasıl davranacağı ile ilgilidir. 1, 2, 3 ve 4. senaryolarda 

öğrencilere, rüşveti kabul etme ve sessiz kalma, hemen istifa edip sessiz kalma ve olayı yetkili otoritelere aktarma ile 

ilgili üç seçenek sunulmuştur. 5 ve 6. senaryolarda öğrencilere final kağıdını önceden almayı kabul etme, reddetme ve 

ilgili otoritelere bilgi verme seçenekleri sunulmuştur. Çalışmada Kolhberg’ in ahlaki gelişim aşamaları dikkate alınarak 

öğrencilerin etik gelişim düzeyleri incelenmiştir. Kolhberg’ e göre ahlaki gelişim her biri kendi içerisinde iki dereceye 

ayrılan üç dönemden oluşmaktadır. Bunlar gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek ötesi dönemler olarak adlandırılır 

(Ekşi, 2006:30). Ayrıca araştırmada katılımcıların bilgi ifşacılığı yani muhbirlik eğilimleri ve bu eğilimlerin cinsiyetler 

bakımından farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir. Muhbir (whistlebolwer)  gerek kamu gerek özel sektördeki 

çalışmaları sırasında farkına verip yasa dışı ve etik dışı davranışları ortaya çıkaran kişidir (Lee, 2005: 15; Uyar ve 

Yelgen, 2015:88). Yapılan araştırmalarda bilgi ifşası niyeti ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde kadınların etik 

yargıya ulaşma düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bilgi ifşası konusunda istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır 

(Mustapha ve Sing Siaw, 2012:136).  

Araştırma, son sınıf işletme öğrencileri etik midir? Finalde başarısız olmamak için kopya çekmeyi etik olarak 

algılıyorlar mı? Yakalanma riskine karşı tutumları ne? Kadın ve erkek öğrencilerin bilgi ifşasıyla ilgili tutumları ne? 

Sorularına cevap aramaktadır. (O’Leary ve Cotter, 2000:109-110). Bu sorulardan hareketle aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir: 

H1: Senaryolara %10’luk yakalanma riskinin eklenmesi katılımcıların etik tutumlarını değiştirmektedir. 

H2: Vergi kaçırılması ve rüşvete ilişkin etik tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H3: Kar dağıtımı ve rüşvete ilişkin etik tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H4: Sınav sorularının önceden ele geçirilmesine ilişkin etik tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
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4. Araştırma Bulguları 

Ankete verilen cevaplar SPSS 22 kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular tablo şeklinde 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Sonuçlarının Genel Özeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabul     = Rüşveti ya da sınav kağıdı ile ilgili teklifi kabul ederim. 

Ret           = Rüşveti ya da teklifi reddederim ve sessiz kalırım. 

Şikayet  = Rüşveti ya da teklifi reddederim ve gerekli otoritelere bilgi 

veririm. 

Erkek = Erkek öğrencilerin verdiği cevap sayısı/oranı. 

Kadın = Kız öğrencilerin verdiği cevap sayısı/oranı. 

Cinsiyet   Kabul Red Şikayet Toplam 

Senaryo 1 

Erkek  10(0.43) 6(0.26) 7(0.30) 23 

Kadın 4(0.12) 7(0.22) 21(0.66) 32 

Toplam  14(0.25) 13(0.24) 28(0.51) 55 

 

Senaryo 2 

Erkek  4(0.17) 6(0.26) 13(0.57) 23 

Kadın 2(0.06) 6(0.19) 24(0.75) 32 

Toplam  6(0.11) 12(0.22) 37(0.67) 55 

 

Senaryo 3 

Erkek  9(0.39) 6(0.26) 8(0.35) 23 

Kadın 4(0.12) 7(0.22) 21(0.66) 32 

Toplam  13(0.24) 13(0.24) 29(0.52) 55 

 

Senaryo 4 

Erkek  5(0.22) 7(0.30) 11(0.48) 23 

Kadın 3(0.09) 6(0.19) 23(0.72) 32 

Toplam  8(0.14) 13(0.24) 34(0.62) 55 

 

Senaryo 5 

Erkek  13(0.57) 9(0.39) 1(0.04) 23 

Kadın 16(0.50) 10(0.31) 6(0.19) 32 

Toplam  29(0.53) 19(0.34) 7(0.13) 55 

 

Senaryo 6 

Erkek  6(0.26) 16(0.70) 1(0.04) 23 

Kadın 10(0.31) 16(0.50) 6(0.19) 32 

Toplam  16(0.29) 32(0.58) 7(0.13) 55 
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Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin %25’inin vergi dairesinin dolandırılmasıyla ilgili teklif edilen rüşveti kabul ettiği 

görülmektedir. Ancak %10 oranında risk eklendiğinde senaryo 2’ de görüldüğü gibi bu oran %11’ e düşmüştür. Senaryo 

3 doğrultusunda, öğrencilerinin %24’ü hissedarların dolandırılması ile ilgili sunulan rüşveti kabul etmektedir. Senaryo 

4’te ise %10’ luk risk eklendiğinde teklifin kabul edilme oranı %8’e düşmüştür. Sınav sorularının kopyalanması 

konusunda ise öğrencilerin %53’ ü teklifi kabul etmiştir. Bu oran senaryo 6’ da %29’ a düşmüştür. Bunun sebebi %10’ 

luk risk faktörünün eklenmesidir. Risk üstlenilmeden rüşveti kabul eden (Senaryo1, Senaryo 3) erkek öğrencilerin oranı, 

kız öğrencilerin oranının yaklaşık 3 katıdır. Senaryo 5’ de ise erkeklerin ve kızların risk üstlenmeksizin kopya eylemini 

kabul etme durumlarının birbirine yakın çıkması dikkate değerdir.  Senaryo 1 ve 3 için yani vergi dairesinin ve 

hissedarların dolandırılması konusunda risk olmaması durumunda, gerekli kurumları bilgilendirme ve gerekli kurumlara 

şikayet etme oranı yüksek çıkmaktadır (%51,%52). Ancak Senaryo 2 ve Senaryo 4’teki gibi vergi dairesinin ve 

hissedarların dolandırılması konusunda yakalanma ihtimalinin olması durumunda bu oran daha da yükselmektedir 

(%67, %62). Bu durum kontrol duygusunun, kişileri yasalara ve etik kurallara karşı daha duyarlı hale getirdiğinin bir 

göstergesi olabilir. Senaryo 5 ve Senaryo 6’da ise sınav sorularının kopyalanması durumunda arkadaşını işverenine 

şikayet etme oranı oldukça düşük çıkmaktadır. Sınav sorularının kopyalanmasında yakalanma ihtimali olmadığında ve 

yakalanma ihtimalinin olması durumunda, gerekeli kurumları bilgilendirme ve gerekli kurumlara şikayet etme oranı 

yüzdesi yalnızca %13 çıkmaktadır. Bu durum, öğrencilerin arkadaşlarını ele vermeyi etik olmayan bir davranış olarak 

algılamalarının veya olayın maddi boyut içermemesinden dolayı daha masum görünmesinin bir sonucu olabilir. Ayrıca 

tüm senaryolar için, kadınların bilgi paylaşma ve şikayet oranları erkeklerden yüksek çıkmıştır. Bu kadınların etik 

davranışlara daha duyarlı olmalarının ve cesur davranabilmelerinin bir sonucu olabilir.  

 

Tablo 2. Senaryo 1- Senaryo 2 Çapraz Tablosu 

  

Senaryo 2 

Total KABUL RET ŞİKAYET 

Senaryo 

1 

KABUL 6 3 5 14 

RET 0 8 5 13 

ŞİKAYET 0 1 27 28 

total 6 12 37 55 

 

Senaryo 1’de vergi kaçırılması ve rüşvet alınmasını kabul eden kişi sayısı 14’ken senaryo 2’de %10’luk yakalanma riski 

eklendiğinde, bu sayı 6 ya düşmüştür. Risk yokken vergi kaçırılması ve rüşvet durumunu kabul eden kişilerden 3’ü ret, 

5’i de şikayet konumuna geçmiştir. Yine senaryo 1’de tutumunu ret olarak açıklayan 13 kişiden 5’i senaryo 2’de şikayet 

tutumu sergileyecekleri yönünde tercihlerini değiştirmişlerdir.   

 

Tablo 3. Senaryo 3- Senaryo 4 Çapraz Tablosu 

  

Senaryo 4 

Total KABUL RET ŞİKAYET 

Senaryo 3 KABUL 5 4 4 13 

RET 1 8 4 13 

ŞİKAYET 2 1 26 29 

Total 8 13 34 55 

 

Tablo 3’ e bakıldığında Senaryo 3’de hissedarlara eksik kar dağıtılmasını ve rüşvet alınmasını kabul eden kişi sayısı 

13’ken senaryo 4’de %10’luk yakalanma riski eklendiğinde, bu sayı 5’e düşmüştür. Risk yokken hissedarlara eksik kar 

dağıtılmasını ve rüşvet alınmasını kabul eden kişilerden 4’ü ret, 4’ü ise şikayet konumuna geçmiştir. Senaryo 4’de 

tutumunu ret olarak açıklayan 13 kişiden 4’ü senaryo 4’te şikayet tutumu sergileyecekleri yönünde tercihlerini 

değiştirmişlerdir.   
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Tablo 4. Senaryo 5 - Senaryo 6 Çapraz Tablosu 

  

Senaryo 6 

Total KABUL RET ŞİKAYET 

Senaryo 5 KABUL 15 14 0 29 

RET 1 18 0 19 

ŞİKAYET 0 0 7 7 

Total 16 32 7 55 

      

Tablo 4’ te ise Senaryo 5’de sınav sorularının kopyalanmasını yakalanma ihtimali yokken kabul eden kişi sayısı 29 iken 

senaryo 6’da %10’luk yakalanma riski eklendiğinde, bu sayı 15’e düşmüştür. Risk yokken sınav sorularının 

kopyalanmasını kabul eden kişilerden 14’ ü ret durumuna geçmiştir. Senaryo 5’ te tutumunu ret olarak açıklayan 19 

kişiden 18’i senaryo 6’ da durumunda da tutumunu değiştirmemiştir.  

Öğrencilerin verilen senaryolarda yakalanma olasılığının olması ve yakalanma olasılığının olmaması durumunda ve 

cinsiyet açısından etik davranışlarında farklılık olup olmadığını görmek amacıyla “z score” hesaplamaları yapılmıştır. 

Kullanılan formül aşağıda verilmiştir (O’Leary ve Cotter, 2000:111): 

 

 

 

Tablo 5. Risk Faktörünün Etkisi 

 

  
YAKALANMA 

YOK 

YAKALANMA 

%10 

Z 

SCORE SIGNF. 

VERGİ  14 6 3,1733 **** 

KAR 13 8 1,9626 ** 

SINAV 29 16 6,3792 **** 

** p< 0.05; *** p < 0.01 **** p < 0.005 

Tablo 5’ e göre 1,3 ve 5’ te yakalanma riskinin olmadığı senaryolarla, 2, 4 ve 6’ da ki yakalanma riskinin olduğu 

senaryolar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumda H1 kabul edilmiştir.  

Tablo 6. Cinsiyet Etkisi 

  

YAKALANMA OLASILIĞI YOK YAKALANMA OLASILIĞI %10 

Erkek  Kadın  

Z 

SCORE SIGNF. Erkek Kadın Z SCORE SIGNF. 

VERGi                 

Kabul 10 4 5,2051 **** 4 2 2,6151 *** 

Ret 6 7 0,7252   6 6 1,2984 

 Şikayet 7 21 -5,2679 **** 13 24 -7,5631 *** 

KAR                 

Kabul 9 4 4,5874 **** 5 3 2,5651 *** 

Ret 7 13 -1,5505 

 

7 6 2,0121 ** 

Şikayet 13 24 -2,8829 *** 11 23 -3,622 **** 
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SINAV                 

Kabul 13 16 0,9561   6 10 0,8332   

Ret 9 10 1,2123   16 16 2,9089 *** 

Şikayet 1 6 -3,1671 **** 1 6 -3,1671 **** 

** p< 0.05; *** p < 0.01 **** p < 0.005 

Tablo 6’ ya bakıldığında vergi kaçırılması ve rüşvet senaryolarındaki (senaryo 1-2) kabul ve şikayet tercihlerinde, 

hissedarlara eksik kar dağıtılması ve rüşvet senaryolarındaki (senaryo 3- 4) kabul, red ve şikayet tercihlerinde ve sınav 

sorularının önceden ele geçirilmesi senaryolarının (senaryo 5-6) red ve şikayet tercihlerinde cinsiyet faktöründen 

kaynaklanan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu durumda H2, H3 ve H4 kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
 Muhasebe alanında çalışacak bir kişinin işine gösterdiği disiplinin, saygının ve etik kurallara uygun hareket etmesinin 

altında, kişinin eğitimi esnasında aldığı etik değerlerin etkisi çok büyüktür (O’Leary, Radich, 2001:236, Demirel Utku, 

2009: 226). Ailede kazanılan etik değerlerin eğitim sırasında pekiştirilmesi kişilerin iş hayatındaki davranışlarını büyük 

oranda etkilemektedir. Bu nedenle araştırma iş hayatına atılacak olan işletme son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre bayan öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha etik davrandıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca 

bilgi ifşası konusunda da erkek öğrencilere kıyasla bayan öğrenciler daha isteklidirler. Sınav sorularının kopyalanması 

senaryosunda şikayet oranının düşüklüğü, öğrencilerin arkadaşlık söz konusu olduğunda etik algılarının değiştiğini 

göstermiştir. Öğrencilerin risk yani yakalanma ihtimalinin olmaması durumunda etik olmayan davranış eğiliminde 

bulunduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrencilere etik davranış biçimlerinin ve etik algısının aşılanması için 

muhasebe meslek adaylarını yetiştiren üniversitelerin etik derslerine daha fazla önem vermesi çözüm olarak önerilebilir. 

Etik ile ilgili eğitim programlarının yaygınlaştırılması, uygulamalı etik derslerinin verilmesi ve etik konulu seminerler 

düzenlenmesi etik davranış yapılarının değişmesini sağlayabilir. Üniversitelerin meslek etiği konusunda uygulamalı 

eğitimlere yer vermeleri, öğrencilerin iş hayatlarında karşılaşacağı olaylara vereceği tepkilerin etik değerlere uygun 

olup olmadığının daha net görülmesini sağlayabilir. Bundan sonra yapılacak olan etik konulu çalışmalara, kişilerin etik 

davranışlarına etki eden sebepleri tespit edebilecek sorular veya ölçekler eklenebilir. Ayrıca çalışmadaki örneklem 

sayısının arttırılması ve farklı örneklemlerle kıyaslanması çalışma bulgularının daha net görülmesini sağlayabilir. 
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EK: Anket 

Sayın Katılımcı, 

Söz konusu anket akademik bir araştırmada kullanılmak üzere tarafımızdan düzenlenmiştir. Araştırmaya katılmak 

gönüllülük esasına dayalıdır. Araştırma sürerken herhangi bir zamanda istemeniz durumunda sorumlu araştırmacıyı 

bilgilendirmek koşulu ile araştırmadan ayrılabilirsiniz. Aşağıdaki senaryoları okuyarak size en uygun gelen şıkkı 

işaretlemenizi rica ediyoruz. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz yanıtların samimiliği, araştırmanın niteliği 

açısından oldukça önemlidir. Araştırma sırasında sizden alınan bilgiler araştırmacıda saklı kalacak ve toplanan veriler 

yalnızca bilimsel amaçla kullanılacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.  

Öğr. Gör. Reyhan SARIÇİÇEK                                 Öğr. Gör. Filiz ÇOPUROĞLU  

Senaryo 1: 

Lisans eğitiminizi tamamladınız ve ilk işinizde altı ay çalıştınız. Büyük bir üretim firmasında muhasebe asistanısınız. 

Altı ay sonra, şirkette zekice planlanan ve yıllık olarak verginin 400.000 ₺ eksik ödenmemesini sağlayan zekice 

düzenlenmiş bir vergi kaçırma planının var olduğunu fark ediyorsunuz. Patronunuz ile muhasebe müdürünüzü 

yüzleştiriyorsunuz ve patronunuz bu planın yasadışı olduğunu kabul ediyor. Patron ve geri kalan üç müdür her biri 

yıllık olarak 100.000 ₺ almak suretiyle, bu miktarı eşit olarak aralarında paylaşıyorlar. Plan mükemmel şekilde 

gizlenmiş; mevcut vergi dairesi memurları inanılmaz derecede yetersiz ve bilgi yönünden zayıflar, ayrıca takip eden üç 

yılda imalat firmaları için temel uyum denetiminin dışında herhangi bir denetim yapılmayacağı bilgisi size sızdı. 

Dolayısıyla, vergi dairesinin bu vergi kaçırma planının ortaya çıkmasına imkân olmadığını düşünüyorsunuz. Patronunuz 

paylaşılan parayı beşe bölmeyi ve size bu yıl ve takip eden iki yıl için, her bir yılbaşına maaşınızdan oldukça yüksek bir 

meblağ olan 80.000  ₺ vermeyi teklif ediyor. Ve yakalanma şansınız yok. 

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben...  

(1) Üç yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(2) Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(3) Hemen ilgili vergi dairesine ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi veririm. 

Senaryo 2: 

İkinci senaryo birinci senaryo ile aynı ancak bu sefer patronunuz vergi dairesi tarafından yakalanma olasılığının %10 

olduğunu söylüyor.  

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben...  

(1) Üç yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(2) Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(3) Hemen ilgili vergi dairesine ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi veririm. 

Senaryo 3: 

Lisans eğitiminizi tamamladınız ve ilk işinizde altı ay çalıştınız. Büyük bir üretim firmasında muhasebe asistanısınız. 

Altı ay sonra, yıllık karın 400.000 ₺ düşük gösterilmesini sağlayan zekice düzenlenmiş bir muhasebe planının 

işletmenizde var olduğunu fark ediyorsunuz, bu aynı zamanda hissedarlara ödenen gelirin de daha azalması anlamına 

geliyor. Patronunuz ile muhasebe müdürünüzü yüzleştiriyorsunuz ve patronunuz bu planın yasadışı olduğunu kabul 

ediyor. Patron ve geri kalan üç müdür her biri yıllık olarak 100.000 ₺ almak suretiyle, bu miktarı eşit olarak aralarında 

paylaşıyorlar. Plan mükemmel şekilde gizlenmiş ve işletmenin dış denetçileri, şirketle ile ilgili memnuniyetlerini dile 

getiriyorlar ve gelecek üç yıl içerisinde mümkün olduğunca az çalışmayla işleri devam ettirerek durumda herhangi bir 

değişiklik yapmaya hiç niyetleri yok. Dolayısıyla dış denetçilerin bu olayı yakalama olasılığı hiç yok ve siz de bu 

durumun farkındasınız. Patronunuz paylaşılan parayı beşe bölmeyi ve size bu yıl ve takip eden iki yıl için, her bir 

yılbaşına maaşınızdan oldukça yüksek bir meblağ olan 80.000 ₺  vermeyi teklif ediyor. Ve yakalanma şansınız yok. 

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben...  

(1) Üç yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(2) Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(3) Hemen ilgili dış denetçilere ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi veririm. 
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Senaryo 4: 

Dördüncü senaryo ikinci senaryo ile aynı ancak bu sefer patronunuz dış denetçiler tarafından yakalanma olasılığının 

%10 olduğunu söylüyor.  

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben...  

(1) Üç yıllık rüşveti kabul ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(2) Hemen istifa ederim ve bu olayı kimseye anlatmam. 

(3) Hemen ilgili dış denetçilere ve/veya yetkili otoritelere bu olay ile ilgili bilgi veririm. 

Senaryo 5: 

Üniversiteden mezun olabilmek için muhasebe final sınavına hazırlanıyorsunuz. Ortalama bir başarı oranıyla birlikte 

zor bir final olacağa benziyor. Size lider bir firmanın muhasebe departmanında iyi bir iş vaat edildi ancak bu sizin 

muhasebenin final sınavından başarı ile geçmenize bağlı. Sınavdan iki gün önce bir arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz. 

Arkadaşınız da sizin okula gitmişti ama onunla üç yıldır hiç karşılaşmadınız. Onunla çok iyi arkadaşsınız ve o ortak 

tanıdığınız diğer kişiler için de iyi bir arkadaş. Size neler yaptığınızı soruyor ve siz de ona içinde bulunduğunuz bu 

durumu anlatıyorsunuz. O size sizin üniversitenizin sınav sorularını çoğaltan bir matbaada çalıştığını söylüyor. Size 

yarına muhasebe sınav sorularının bir kopyasını vermeyi teklif ediyor. Ve hiç kimse bu olayı bilmeyeceği için 

yakalanma olasılığınız hiçbir şekilde yok. 

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben... 

(1) Arkadaşımın teklifini kabul ederim ve muhasebe sınav sorularını önceden alırım. 

(2) Arkadaşıma teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. 

(3) Arkadaşıma teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim ve hemen çalıştığı firmanın yetkililerine bana 

yaptığı bu teklifi anlatırım. 

Senaryo 6: 

Altıncı senaryo, beşinci senaryo ile aynı ancak bu sefer arkadaşınız firmada kilit altında tutulan muhasebe sınav 

sorularının bir kopyasını almanız için kendisi ile birlikte işyerine gelmenizi istiyor. Firmanın güvenlik görevlisinin 

bütün kilit açılışlarını rapor etmesi gerekiyor ve güvenlik görevlisine yakalanma ihtimaliniz %10. 

Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.  

Böyle bir durumda ben... 

(1) Arkadaşımın teklifini kabul ederim ve muhasebe sınav sorularını önceden alırım. 

(2) Arkadaşıma teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim. 

(3) Arkadaşıma teklifi için teşekkür ederim ama teklifini reddederim ve hemen çalıştığı firmanın yetkililerine bana 

yaptığı bu teklifi anlatırım. 

 

Cinsiyetiniz: 

( ) Erkek              

( ) Kadın  
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Özet 

Misyon, paylaşılan ortak değer ve inançlardan oluşur. Diğer bir ifade ile misyon, örgüt çalışanlarının tamamıyla 

ilgilidir. Gerçekleştirilen bu araştırma ile TRC1 bölgesinde yer alan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyonlarında 

kullandıkları öğeler tematik açıdan değerlendirilmiş ve misyonlarını oluşturan unsurların işletmelerin statüsüne göre 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya konmuştur. Bu kapsamda TRC1 bölgesinde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı 35 

otel işletmesinin misyonları araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda 

TRC1 bölgesi otel işletmeleri misyonlarında, işletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadelere en yüksek 

düzeyde yer verirken; hayatta kalma endişesine yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve 

hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere en düşük düzeyde yer verdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otel işletmeleri, misyon ifadeleri, TRC1 bölgesi. 

 

EVALUATION OF THE MISSION OF HOTEL BUSINESS:TRC1 REGION SAMPLE 

 

Abstract 

The mission consists of shared common values and beliefs. In other words, mission is related to all employees of the 

organization. Performed this research TRC1 located in the 3, 4 and 5 star hotels mission statement evaluated 

thematically and according to the status of the businesses it revealed that is a difference. In this context, has created the 

working group's research 3, 4 and 5 stars 35 hotels mission statements. As a result of this research, hotel businesses in 

mission statements while to located at the highest level that separates powerful features than others, survival concerns, 

needs of suppliers and the needs of shareholders  have been identified in the lowest level.  

Keywords: Hotel businesses, mission statements, TRC 1 Region. 

 

Giriş  

Turizm birçok bölgenin gelişmesi için belirleyici rol oynamaktadır (Szpilko, 2014: 157). Öyle ki 1950 yılında 25 

milyon insanın dâhil olduğu turizm endüstrisi 2014 yılında 1 milyar 135 milyon insanın katıldığı önemli bir sektör 

haline gelmiştir (UNWTO, 2015). Bununla birlikte uluslararası turizm pazarından ekonomik anlamda daha fazla pay 

elde etmeyi hedefleyen otel işletmeleri başta fiyat olmak üzere yoğun rekabet yaşamaktadırlar (Olcay ve Sürme, 2014). 

Bu yüzden uzun dönemde hayatta kalmak isteyen otel işletmeleri iç ve dış tehditlere karşı etkin ve etkili yönetim 

stratejileri uygulamak zorundadır (Athiyaman ve Robertson, 1995:199).  

TDK’ya göre strateji “Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek 

amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ansoff’a göre (1965) strateji, meydana gelebilecek tüm olayların tahmin edilemediği belirsizlik koşullarında alınan 

kararların bütünüdür (Akt. Sarvan vd. 2003). Stratejik düşüncenin kökleri, askeri anlamda, tarih içerisinde çok gerilere 

gitmesine rağmen, iş dünyası bağlamında stratejik çalışmaların 1960’larda başladığına ilişkin genel bir fikir birliği 
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bulunmaktadır (Barca, 2005:9 ). Buna rağmen Philips ve Moutinho, (2014:96) stratejik planlamanın işletmeler için 

popüler olmasına rağmen turizm literatüründe az ilgi görmesini şaşırtıcı olarak değerlendirmektedir.   

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu çeşitli açıklamalarda 2023 turizm 

hedefinin 50 milyon turist ve 50 milyon $ turizm geliri elde etmek olduğu göz önüne alındığında, turizm kaynaklarının 

daha verimli kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır (Giritlioğlu, vd., 2015:216). Bununla birlikte uygulamada 

sadece standart yöntemler ve prosedürler doğrultusunda özgün bir strateji hazırlamak mümkün olmamaktadır (Okumuş, 

2002). Diğer bir ifade ile kalite unsurunun sadece bir istatiksel kalite kontrol uygulaması olmaktan çıkarılıp, işletme 

içindeki her aşamada uygulanabilmesi ile mümkün olmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2013:271). Dolayısıyla, otel 

işletmelerinin sürdürülebilirliği için, güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi stratejik açıdan önemlidir (Karadeniz, vd., 

2007:196).  

Türkiye’de de bölgeler arasındaki gelişme farkı doğu ile batı arasında net bir biçimde görülmektedir. Gelişmiş ülkeler 

bu konuda öngörülü bir şekilde hareket etmişler ve önlem almışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise farklı stratejiler 

geliştirmek yönetimin asli görevlerindendir (Baykal, 2010:14). Başka bir ifade ile turizm sektörü orta ve uzun vadeli 

devlet planlarında kendine yer bulmuştur. Turizm sektörünün bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla 

turizmi çeşitlendirme çalışmaları üzerine planlamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda TRC1 Bölgesi ve bu 

bölgeyi kapsayan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri de bölgesel ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından turizmin 

geliştirilmesi gerekli olan kentler olarak bu planlamalarda yerini almıştır (Giritlioğlu, vd., 2015:222). Bu kapsamda 

TRC1 bölgesinde yer alan otel işletmelerinin; işe yaklaşımlarının, işi yaparken benimsedikleri felsefelerin, müşteriye 

yaklaşımlarının, kalite yaklaşımlarının, işletmenin varlık nedeninin ve diğer işletmelerden farkının ne olduğu bu 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

Otel İşletmelerinde Stratejik Yönlendirme 

Strateji oluşturma işleminin ön aşaması olan örgütsel yönlendirme sürecinde ilk olarak işletmenin misyon ve vizyonu 

belirlenir (Ülgen ve Mirze, 2013:172). Benzer şekilde Mucuk (2012:39-40), strateji planlamanın ilk aşamasını 

işletmenin varlık sebebini “misyonunu” açık-seçik ve net bir biçimde ortaya koyması faaliyeti olarak belirtmektedir. Bu 

doğrultuda misyon en genel tanımıyla “işletmenin yaptığı iş ve bu işi yaparken benimsediği değerleri yaklaşımları, 

felsefe ve diğer aynı işi yapanlardan farklı olan hususların açıklamasıdır” (Ülgen ve Mirze, 2013:174) şeklinde 

tanımlanabilir. Buna rağmen bu ifadelerin hangi öğeleri kapsayacağı konusunda gerek ulusal literatürde (Köseoğlu, 

2008; Kılıç, 2010; Köseoğlu ve Ocak, 2010; Ülgen ve Mirze, 2013; Muslu, 2014;  Arabacı ve Şener, 2014; Temel ve 

Köseoğlu, 2015) gerekse de uluslararası literatürde (Athiyaman ve Robertson, 1995; Bart, 2000; Mullane, 2002;  Sufi 

ve Lyons, 2003; David ve David, 2003; Kemp ve Dwyer 2003; Johnson ve Vanetti, 2005; Claver-Corte´s, vd., 2006; 

Khalifa, 2012)  henüz bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bununla birlikte Muslu (2014:23) iyi bir misyon ifadesi 

oluştururken, işletmenin müşterilerini, hizmet ve ürünlerini ifade etmenin yanı sıra bu işletmenin hangi piyasada veya 

hangi bölgede rekabet edeceğinin de belirtilmesi gerektiğini savunmaktadır. Arabacı ve Şener (2014), Türkiye’deki 103 

devlet ve 65 vakıf üniversitesinin web sayfalarında yer alan misyon ifadelerini incelemiş ve bu araştırma sonucunda 

misyon ifadelerinde her üniversitenin kendi var oluş nedenini dikkate alması gerektiği ve diğer üniversitelerin misyon 

ifadelerini taklit etmemeye özen göstermeli önerisini getirmişlerdir. Bununla birlikte üniversitelerin misyon ifadelerinde 

en az yer verdikleri tema “Faaliyet alanı” olarak tespit etmişlerdir.  Bununla birlikte Köseoğlu (2008), KOBİ’ lerin 

misyonlarında felsefe, temel yetkinlik, teknoloji gibi öğelere yer verdiği ancak müşterilere ilişkin açıklamalara yer 

vermedikleri görülmüştür. Öte yandan Temel ve Köseoğlu, (2015), gerçekleştirdikleri araştırmada misyon ifadelerinde 

en fazla yer verilen paydaşlar sırasıyla müşteriler, çalışanlar ve sermayedarlar olduğu en az yer verilen finansörler 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla birlikte iyi bir misyon ifadesi işletmenin temel değerlerini, inançlarını, arzularını 

ve etik önceliklerini ifade etmelidir. 

Misyon ifadelerinin oluşturulması stratejik planlamanın temel taşıdır (Philips ve Moutinho, 2014; Temel ve Köseoğlu, 

2015). Benzer şekilde Bart (2001), misyon  ifadelerinin bir kuruluşun entelektüel sermaye ölçüm ve raporlamada 

önemli olduğunu ve konu ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamıştır.   Bununla birlikte Köseoğlu 

(2008) Türkiye’de misyon ifadeleri üzerine yapılan çalışmaların sanayi işletmeleri üzerinde gerçekleştirildiğini ve 

küçük işletmeler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların ise yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Benzer şekilde Johnson 

ve Vanetti (2005), stratejik yönetim bakımından küçük otel işletmelerinin büyük otel işletmelerine kıyasla dezavantajlı 

olduklarını tespit etmişlerdir. Diğer taraftan Claver-Corte´s, vd., (2006), 3 ve 5 yıldızlı otellerin rekabet stratejileri ve 

rekabet avantajlarını incelemiş ve bu araştırma sonucunda otellerin benzer stratejiler uyguladığını tespit etmişlerdir. 

Bütün bu araştırmaların tersine Athiyaman ve Robertson (1995), stratejik planlama konusunda turizm işletmelerinin en 

az imalat işletmeleri kadar güçlü olduğunu belirtmektedir.  

Civelek Oruç ve Zengin (2015) 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyon ve vizyon ifadelerini müşteri odaklılık yönünden 

incelemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, otel işletmelerinin, 

işletmelerin misyon ve vizyonlarında müşteri odaklılığı önemli bir ölçüt olarak kullandıkları görülmüştür. Bununla 

birlikte Kemp ve Dwyer (2003) uluslar arası havayollarının misyon ifadelerine yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

Bu araştırmada net bir misyon beyanının örgütün değerlerini ve önceliklerini açıklaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca misyon ifadelerinin iç ve dış paydaşlarla iletişim kurmak için etkili bir araç olduğunu vurgulamışlardır.  
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Otel işletmeleri toplum içinde faaliyet gösterdiklerinden ve o toplumun üyesi olduklarından toplumun yaşam alanlarına 

saygı göstermeli ve misyon ifadelerinde sosyal konular yer almalıdır. Muslu (2014:26)’ya göre işletmeler çalışanlarına 

verdiği değeri misyon bildirgelerinde de sunmalılardır. Bart vd. (2001)’ e göre ise iyi tasarlanmış olan misyon 

ifadelerinin çalışanların enerjisine ve motivasyonuna olumlu yansıyacağını belirtmişlerdir.  

Özetle misyon ifadeleri; işletme içinde amaç birliğinin ve işletme kültürünü oluşturulmasına olanak sağlar,  çalışanların 

işletmeye olan aidiyet duygusunu arttırır, işletmenin belirlediği stratejileri gerçekleştirebilmesi için kontrol 

mekanizması oluşturur ve yol gösterici rol üstlenir. (Kunt, 2012:22; Muslu, 2014:28). Diğer bir ifade ile başarı için tüm 

paydaşlar misyon bildirgesini bilmeli ve benimsemelidir. 

Konu ile ilgili literatür detaylı bir biçimde incelenmiştir. Buna göre Türkiye’de sanayi işletmelerinin misyon 

ifadelerinin içerdiği öğeleri belirlemek üzere yapılan araştırmalar mevcuttur (Muslu, 2014; Temel ve Köseoğlu, 2015).  

Otel işletmelerinde misyon ifadelerinin içerdiği öğeleri belirlemek üzere yapılan araştırmaların ise yetersiz olduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın, bu yönüyle gelecek çalışmalar için önemli bir veri kaynağı 

oluşturacağı düşünülmektedir.  

Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde, otel işletmelerinin misyonlarına uygulanan içerik analizi yöntemi ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Bu bölüm araştırmanın amacı ve önemi, çalışma grubu, veri çözümleme yöntemi ve araştırmanın 

bulguları başlıklarıyla ortaya konmuştur.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı; TRC1 bölgesinde yer alan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyonlarında 

kullandıkları öğeleri tematik açıdan değerlendirmek ve misyonlarını oluşturan unsurların işletmelerin statüsüne göre 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.  

Bu araştırma, otel işletmelerinin misyonlarını, stratejik yönetim literatüründeki esaslara uygun bir şekilde oluşturmasına 

imkan sağlayarak; ortak paylaşım duygusu oluşturmayı ve bugünden geleceği öngörerek ona göre stratejiler oluşturarak, 

işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlaması açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu araştırma 

kapsamında TRC1 bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin misyonlarının değerlendirilmesiyle, eksik 

unsurlarının tamamlanmasına yönelik otel yöneticilerine çeşitli öneriler sunulacaktır.  

Çalışma Grubu 

Yapılan bu araştırmanın çalışma evrenini 10/02/2016 tarihi itibariyle TRC1 bölgesinde yer alan 3,4 ve 5 yıldızlı otel 

işletmeleri oluşturmaktadır. Söz konusu bu otel işletmelerinin sayısı ve yer aldığı iller Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: TRC1 Bölgesinde Yer Alan Otel İşletmelerinin Sayısı ve Yer Aldığı İller 

 3 Yıldızlı Oteller 4 Yıldızlı Oteller 5 Yıldızlı Oteller Toplam 

Gaziantep 14 10 6 30 

Adıyaman 6 2 -- 8 

Kilis 1 1 -- 2 

Toplam 21 13 6 40 

Kaynak: (yigm.kulturturizm.gov.tr; Kişisel iletişim, 2016) 

Tablo 1’e göre 21 adet 3 yıldızlı; 13 adet 4 yıldızlı ve 6 adet 5 yıldızlı olmak üzere toplam 40 otel yer almaktadır. 

Yapılan incelemede 5 adet otelin web sayfalarının olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine otel işletmeleri ile iletişime 

geçilmiş ve misyonlarının olup olmadığı sorulmuştur. Bu işletmelerinin misyonlarının olmadığı kişisel iletişim 

sonucunda öğrenilmiştir. Dolayısıyla misyonlarına ulaşılan 35 otel işletmesinin misyonları araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmuştur. 

Veri Çözümleme Yöntemi  

TRC1 bölgesinde yer alan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyonları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen bu araştırma Bart ve Hupfer (2004)’in “Mission statements in Canadian hospitals",  isimli 

araştırmalarında ortaya koydukları 22 unsur temel alınmıştır. Söz konusu bu 22 unsur ise Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1:  İçerik Analizinde Kullanılan Misyon Cümleleri Unsurları 

1. Amaca ilişkin ifade (İşletme neyi başarmak için 

çalışıyor?  
12. Benzersiz bir kimlik oluşturmaya yönelik ifadeler 

2. Değerlere, inanca ve ahlaka ilişkin ifade 13. Ulaşılmak istenilen imaja yönelik ifadeler 

3. İşletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere 

ilişkin ifadeler 
14. İşletmenin konumuna yönelik ifadeler 

4. İstenen rekabetçi pozisyonun uzun dönemde 

korunmasına ilişkin ifade 
15. Teknolojiye yönelik ifadeler 

5. Rekabetçi strateji (biz nasıl müşterileri elde 

tutacağız) 
16. Hayatta kalma endişesine yönelik ifadeler 

6. Çalışanların davranış standartlarını takip etmeye 

yönelik ifadeler 
17. Müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 

7. Genel olarak işletme hedeflerini başarmaya yönelik 

ifadeler 
18. Çalışanların ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 

8. Açık ve ilgi çeken hedeflere yönelik ifadeler 19. Tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 

9. Belirli finansal amaçlara ulaşmaya yönelik ifadeler 20. Toplumun ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 

10. Belirli müşterilere hizmet etmeye yönelik ifadeler 21. Hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 

11. Belirli ürün ve hizmetler sunmaya yönelik ifadeler 22. İşletme vizyonuna ilişkin ifadeler 

Kaynak: Bart ve Hupfer (2004) 

 

Analize geçmeden önce otel işletmelerinin web siteleri ziyaret edilmiş ve misyonlarının olup olmadığına bakılmıştır. Bu 

süreçte 5 yıldızlı bir, 4 yıldızlı altı ve 3 yıldızlı on üç olmak üzere toplam yirmi otel işletmesinin direkt olarak misyon 

bildirgesi yayınlamadığı görülmüş ancak web sitelerinde “Hakkımızda” bölümüyle misyonlarına yönelik bilgilere yer 

verdikleri görülmüştür. Bu kapsamda veri setinin hassasiyeti düşünülmüş ve bu bölüm işletmenin misyonunu temsil 

etmesinden dolayı analize dâhil edilmiştir.  

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde TRC1 bölgesinde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyonlarına yönelik 

bulgulara yer verilmiştir. Otel işletmelerinin internet sitelerinden elde edilen misyonları içerik analizi yöntemiyle 22 

unsura göre incelenmiştir (Bart ve Hupfer, 2004). Misyon cümleleri unsurları içeriyorsa 1, içermiyorsa 2 şeklinde 

kodlaması yapılmıştır.  Buna göre Tablo 2’de TRC1 bölgesinde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin 

misyon ifadelerine yönelik bulgular gösterilmiş bununla yetinilmeyip sonuç bölümünde misyonların toplam frekans ve 

yüzde oranları gösterilmiştir 

 

Tablo: 2 Otel İşletmelerinin Misyonlarını Oluşturan Unsurlara İlişkin Frekans ve Yüzde Analizine Yönelik Bulgular 

Otel İşletmelerinin Misyonlarını Oluşturan Unsurlar 

3 

Yıldızlı 

Oteller 

4 

Yıldızlı 

Oteller 

5 

Yıldızlı 

Oteller 

SONU

Ç 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

1. İşletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin 

ifadeler 

14 

82,4 

11 

84,6 

5 

100,0 

30 

85,7 

2. Müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 15 

88,2 

9 

69,2 

5 

100,0 

29 

82,9 

3. İşletmenin konumuna yönelik ifadeler 12 

70,6 

13 

100,0 

3 

60,0 

28 

80,0 
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4. Benzersiz bir kimlik oluşturmaya yönelik ifadeler 10 

58,8 

10 

76,9 

5 

100,0 

25 

71,4 

5. Amaca ilişkin ifade (İşletme neyi başarmak için çalışıyor?)  8 

47,1 

11 

84,6 

4 

80 

23 

65,7 

6. Ulaşılmak istenilen imaja yönelik ifadeler 9 

52,9 

9 

69,2 

5 

100,0 

23 

65,7 

7. Belirli ürün ve hizmetler sunmaya yönelik ifadeler 10 

58,8 

7 

53,8 

5 

100,0 

22 

62,9 

8. Rekabetçi strateji  (biz nasıl müşterileri elde tutacağız) 7 

41,2 

9 

69,2 

5 

100,0 

21 

60,0 

9. Açık ve ilgi çeken hedeflere yönelik ifadeler 7 

41,2 

6 

46,2 

4 

80,0 

17 

48,6 

10. Çalışanların davranış standartlarını takip etmeye yönelik 

ifadeler 

9 

52,9 

3 

23,1 

4 

80,0 

16 

45,7 

11. Genel olarak işletme hedeflerini başarmaya yönelik ifadeler 6 

35,3 

6 

46,2 

4 

80,0 

16 

45,7 

12. Belirli müşterilere hizmet etmeye yönelik ifadeler 5 

29,4 

5 

38,5 

5 

100,0 

15 

42,9 

13. İstenen rekabetçi pozisyonun uzun dönemde korunmasına 

ilişkin ifade 

4 

23,5 

5 

38,5 

4 

80,0 

13 

37,1 

14. Değerlere, inanca ve ahlaka ilişkin ifade 3 

17,6 

5 

38,5 

3 

60,0 

11 

31,4 

15. İşletme vizyonuna ilişkin ifadeler 4 

23,5 

2 

15,4 

4 

80,0 

10 

28,6 

16. Teknolojiye yönelik ifadeler 2 

11,8 

3 

23,1 

4 

80,0 

9 

25,7 

17. Toplumun ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 0 

0,0 

2 

15,4 

3 

60,0 

5 

14,3 

18. Çalışanların ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 0 

0,0 

2 

15,4 

2 

40,0 

4 

11,4 

19. Belirli finansal amaçlara ulaşmaya yönelik ifadeler 0 

0,0 

1 

7,7 

3 

60,0 

4 

11,4 

20. Hayatta kalma endişesine yönelik ifadeler 0 

0,0 

1 

7,7 

2 

40,0 

3 

8,6 

21. Tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 0 

0,0 

1 

7,7 

2 

40,0 

3 

8,6 

22. Hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler 0 

0,0 

1 

7,7 

2 

40,0 

3 

8,6 
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Tablo 2 genel olarak değerlendirildiğinde TRC1 bölgesi otel işletmeleri misyonlarında, işletmeyi diğerlerinden ayıran 

güçlü özelliklere ilişkin ifadelere %85,7 gibi yüksek bir oranda yer vermektedir. Bunu sırasıyla “Müşterilerin 

ihtiyaçlarına ilişkin ifadeler %82,9, işletmenin konumuna yönelik ifadeler %80,0, benzersiz bir kimlik oluşturmaya 

yönelik ifadeler %71,4 ve amaca ilişkin ifade %65,7” takip etmektedir. Diğer taraftan otel işletmeleri; hayatta kalma 

endişesine yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere 

%8,6 gibi düşük bir oranda yer verdikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 2’ye göre 5 yıldızlı otel işletmeleri misyonlarında; işletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin 

ifadelere, müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, benzersiz bir kimlik oluşturmaya yönelik ifadelere, ulaşılmak 

istenilen imaja yönelik ifadelere, belirli ürün ve hizmetler sunmaya yönelik ifadelere, rekabetçi stratejiye ve belirli 

müşterilere hizmet etmeye yönelik ifadelere %100 gibi büyük bir oranda yer verdikleri görülmektedir. Diğer taraftan 5 

yıldızlı otel işletmeleri hayatta kalma endişesine yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, 

hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve çalışanların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ise en düşük oranda yer 

verdikleri tespit edilmiştir.  

Tablo 2’ de 4 yıldızlı otel işletmeleri misyonlarında; işletmenin konumuna yönelik ifadelere % 100 gibi büyük bir 

oranda yer verdiği görülmektedir. Bununla birlikte işletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadeler ve 

amaca ilişkin ifadeler %84,6 olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, 

tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, hayatta kalma endişesine yönelik ifadelere ve belirli finansal amaçlara 

ulaşmaya yönelik ifadelere sadece %7,7’sin yer verdiği tespit edilmiştir.  

Tablo 2’ ye göre 3 yıldızlı otel işletmeleri misyonlarında, müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere %88,2 gibi bir 

oranla en yüksek düzeyde yer vermektedir. Üç yıldızlı otel işletmeleri en yüksek ikinci düzeyde ise İşletmeyi 

diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadelere ( %82,4) yer verdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan toplumun 

ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, çalışanların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, belirli finansal amaçlara ulaşmaya yönelik 

ifadelere, hayatta kalma endişesine yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve hissedarların 

ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere hiç yer vermedikleri tespit edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

İşletmelerin misyonları temel bir felsefe olup o işletmeyi oluşturan bireylere ilham kaynağı olmaktadır. Diğer bir ifade 

ile misyon işletmenin ürettiği ürünler, hizmet ettiği müşteriler veya sorumlu olduğu baskı gruplarından çok işletmenin 

varlığı ve ruhu ile ilişkilidir (Ülgen ve Mirze, 2013:174). Gerçekleştirilen bu araştırma TRC1 bölgesinde yer alan 3, 4 

ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin misyonlarında kullandıkları öğeleri tematik açıdan değerlendirilmiştir. İlgili literatürde 

otel işletmelerinin misyon ifadelerini konu alan araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu yüzden bu araştırma 

bulguları daha önce yapılan araştırma sonuçlarıyla kapsamlı bir şekilde karşılaştırılamamıştır. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

TRC1 bölgesi otel işletmeleri misyon ifadelerinde, işletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadelere en 

yüksek düzeyde yer verdiği görülmektedir (bkz. Tablo 2). Bart (2007), inanç temelli hastanelerin, işletmeyi 

diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadelere %82,2 gibi büyük oranda yer verdiklerini tespit etmiştir. Bu 

sonuç bu yönüyle Bart (2007)’ın gerçekleştirdiği araştırma sonucuyla da örtüşmektedir.   Diğer taraftan hayatta kalma 

endişesine yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere 

en düşük düzeyde yer verdikleri tespit edilmiştir (bkz Tablo 2).  

TRC1 bölgesi 3 yıldızlı otel işletmeleri 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerine kıyasla misyon ifadelerine daha az önem 

vermektedirler (bkz Tablo 2). 3 yıldızlı otel işletmelerinin misyon ifadelerinde, toplumun ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, 

çalışanların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, belirli finansal amaçlara ulaşmaya yönelik ifadelere, hayatta kalma endişesine 

yönelik ifadelere, tedarikçilerin ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere ve hissedarların ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere hiç yer 

vermedikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç oldukça dikkat çekicidir.  Bu sonuç Bart ve Hupfer (2004) hastaneler üzerinde 

gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte David ve David  (2003), bilgisayar, yiyecek ve 

banka işletmelerinin misyon ifadelerinde çalışanlara ilişkin ifadelerin 1,77 olduğu görülmüştür. Bu sonuç bu yönüyle 

David ve David  (2003)’in gerçekleştirdiği araştırma sonucuyla örtüşmektedir.  Diğer taraftan Tuncer ve Yeşiltaş 

(2013), otel çalışanlarının işlerine ve işyerlerine olan tutumlarının diğer iş kollarına göre daha da önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. Buna göre otel işletmeleri sürdürülebilirliğini devam ettirebilmek için toplumun, çalışanların, 

tedarikçilerin ve hissedarların ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Aksi takdirde bu işletmeler kısa vadede turist 

çekebilseler de uzun vadede hayatta kalamayacaklardır.  

TRC1 bölgesi 5 yıldızlı otel işletmeleri beklendiği üzere misyon ifadelerine daha fazla önem vermektedirler. Burada 

dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise işletmeyi diğerlerinden ayıran güçlü özelliklere ilişkin ifadelere, müşterilerin 

ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere, benzersiz bir kimlik oluşturmaya yönelik ifadelere, ulaşılmak istenilen imaja yönelik 

ifadelere, belirli ürün ve hizmetler sunmaya yönelik ifadelere, rekabetçi stratejiye ve belirli müşterilere hizmet etmeye 

yönelik ifadelere bütün beş yıldızlı otellerin misyon ifadelerinde yer vermesi olmuştur. Bununla birlikte araştırmada beş 

yıldızlı otel sayısının az olması elbette araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. Ancak bu sonuç ilerideki araştırmalar için 

veri oluşturacak niteliktedir. Dolayısıyla ilerideki araştırmalarla bu sonuç daha geniş bir biçimde karşılaştırılabilir.  
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Araştırma bulgularında dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise otel işletmelerinin sadece %25,7’sinin teknolojiye 

yönelik ifadelere yer vermesi olmuştur. Kemp ve Dwyer (2003), teknolojik gelişmelerin üretim, servis, pazarlama, 

müşteriler ve rekabetçi pozisyonlar üzerinde önemli derecede etkili olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla otel 

işletmeleri, teknoloji yönetimine önem vermelidir. Bununla birlikte otel işletmeleri misyon bildirgelerinde, belirli 

müşterilere hizmet etmeye yönelik ifadelere %42,9 gibi düşük bir oranda yer vermektedirler. Mucuk (2012) işletmelerin 

belirli pazarlarda ne yapacağının belirlenmesi ve buna uygun pazarlama karmasının oluşturulmasını belirtmektedir. Bu 

bağlamda işletmeler pazarlama stratejilerine uygun hedef pazar belirlemeli ve bunu misyon bildirgelerinde 

belirtmelidirler.  

Gerçekleştirilen bu araştırma ile birlikte TRC1 bölgesi otel işletmelerinin misyon ifadelerinin bir anlamda fotoğrafı 

çekilmiştir. Bu kapsamda otel işletmelerinin misyon bildirgelerinde, Hissedarların, tedarikçilerin, çalışanların ve 

toplumun ihtiyaçlarına ilişkin ifadelere çok azının yer verdiği görülmüştür. Bu işletmeler turist çekmeye devam etse de 

bölgenin gelişimine katkı sağlamayacaklardır. Dolayısıyla bu ifadelerin eksikliği kısa vadede işletmeye etki etmiyor 

gibi gözükse de uzun vadede işletmenin karlılığını ve dolayısıyla varlığını tehlikeye sokacaktır. Bu kapsamda, otel 

işletmeleri yönetimleri misyon bildirgelerini gözden geçirmelidir. Bununla birlikte misyon ifadelerinde yer alan işletme 

stratejileri en üst yönetimden başlayıp tüm örgütte uygulanmalıdır.  
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ÖZET 

Toplumlardaki ilerleme geçmişten günümüze kuşak yapıları ve bu yapıların çeşitli özelliklerinin gerçek hayata 

yansımaları ile mümkün olmuştur. Bu ilerleme ülkelerin ekonomik hayatları açısından ele alındığında; karşımıza en 

etkin kuşak olarak X ve Y kuşağı çıkmaktadır. Ekonominin vazgeçilmez unsuru olan işletmeler göz önüne alındığında; 

işletmelerin sahip olduğu X ve Y kuşağı yöneticilerin iş değerleri üzerine algısı ve farklılıklarının belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Nitekim bu değerlendirme; işletme başarısı hakkında yargıya varmak gibi mikro bir fayda ile ülkemizdeki 

ekonomik refah sağlayıcı unsurlarla ilgili değerlendirme yapma ön görüsü gibi makro bakış açılarının belirlenmesinde 

yön gösterici olacaktır. 

Bu çalışmada X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değeri algısı; etkileme ve ilerleme, özerklik ve yeteneklilik, finansal 

koşullar/çalışma koşulları ve iş ilişkileri boyutlarında incelemiştir. Çalışmaya değişik sektörlerden 95 yönetici 

katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Y kuşağı yöneticilerinin, iş değerleri algısının tüm boyutlarda, X kuşağı 

yöneticilerinden daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Değerleri, Yönetici, X Kuşağı, Y Kuşağı 

 

EXEMINATION ON THE EVOLUTION AND DIFFERENCES OF THE BUSINESS PERCEPTION 

OF THE X AND Y GENERATION MANAGERS 

ABSTRACT 

Developments in society have been succeeded by the generation structures and their reflections to the real life. When 

evaluated, these advancements have been practiced mainly by X and Y generations. When the organizations as the core 

of the economy are taken into account, the X and Y generation managers are important to determine the differences in 

perceptions and values of the business environment. In fact, this assessment will be guiding to determine the success of 

the organization in micro-economic aspect and to assess the fiscal prosperity providers of our country with a macro-

economic perspective. 

In this study, perceptions of the business environment, influence and progress, autonomy and capability, financial 

conditions / working conditions and labor relations of the X and Y generations managers has been studied . 95 

managers from different sectors have participated in the study. The research has proven that business value perception 

of Y Generation managers have been higher than the X Generation managers. 

Key Words: Businesss Values, Administrator X Generation, Y Generation 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı; yöneticilerin iş değerleri algısı ve farklılıklarının X ve Y kuşağı kapsamında bugünkü güncel 

verileri değerlendirilerek, X ve Y kuşağı yöneticilerin algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi hususunda 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler kapsamında, X ve Y kuşağı yöneticilerin iş değerleri algılarının hangi faktörler 

dâhilinde ortaya çıktığı ele alınarak; günümüz ekonomik düzleminde iş yapabilirliliğin itici gücü olan algıların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultudan hareketle çalışma; X ve Y kuşağı yönetici algıları ile işletme içi örgütsel 

problemleri çözüm noktasında ilgili fikirler üreterek ve üretilen fikirleri uygulayarak yaratıcı bir sürdürülebilirlilik 

sağlamasında katkıda bulunma amacındadır. 

İşletmelerdeki örgütsel davranış anlayışları ve bu anlayışların ortaya çıkardığı sonuçlar çalışma yaşamı içerisinde 

geliştirmesi gereken ya da etkinliği artık eskisi kadar olmayan alanların tespit edilmesinde büyük ipuçları elde 

edilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte örgütlerde önemli karar vericiler olan yöneticiler arasındaki kuşak 

farklılıkların örgüt içi süreçlere etkisi ve iş değerleri anlamında gözden geçirilmesi örgüt içi etkilerinin tespiti hakkında 

bir yargıya varmak açısından önem arz etmektedir. Çeşitli araştırmacılar tarafından inceleme altında olan insan ve insan 

davranışları örgütün içinde bulunduğu mekanizmada problem çözme yetkisi olan en üst unsur olma özelliği 

taşımaktadır. İşletmelerdeki yöneticilerin kuşak farklılıkları ve bu farklılıkların iş değerleri üzerine etkisi bazında 

yapılacak olan bu çalışmanın örgüt içi iş değer algısına olumlu katkılar sağlaması hedeflenmektedir. 

Çalışma planı kapsamında geçmişten günümüze X ve Y kuşağının geldiği yer ele alınarak bu olguların güncel verileri 

ile hedeflenen iş değeri algıları ve farklılıklar kapsamında X ve Y kuşağı yöneticileri hakkında genel bir yargıya 

varılmaya çalışılmıştır. X ve Y kuşağının tanımı, kapsamları, özellikleri ile X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değerleri 

algıları arasındaki süreç üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte çalışma dâhilinde; “X ve Y Kuşağı 

Yöneticilerinin İş Değerleri Algısı ve Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme” başlığı altında bir anket uygulaması yapılmış 

ve ortaya çıkan veriler konu bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

KUŞAK OLGUSUNA GENEL BİR BAKIŞ 

Kuşak olgusu temelde yaş kavramına dayanmaktadır. Kuşak kavramını; belirli zaman aralıklarında doğmuş, büyümüş 

ve yaşamını sürdürmüş, söz konusu dönemde yaşanan olaylardan etkilenmiş dolayısıyla ortak özelliklere ve bakış 

açılarına sahip oldukları varsayılan insan grupları olarak tanımlamak mümkündür (Zemke vd. 2013: 78). 

Tablo 2. Farklı Kaynaklardan Kronolojik Kuşak Sınıflandırmaları 

Yazarlar Yıl SK BP X Y M Z 

Spitznas 1998 1925-1945 1946-1964 1965-1980 
   

Tapscott 1998 
 

1946-1964 1965-1975 1976-2000 
  

Howe ve Strauss 2000 1925-1943 1943-1960 1961-1981 1982-2000 
  

Washburn 2000 1926-1945 1945-1964 1965-1981 1982-2003 
  

Zemke vd., 2000 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-1999 
  

Tsui 2001 1925-1945 1946-1964 1961-1981 1976-1981 1982-2000 
 

Lancaster & Stillman 2002 1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-1999 
  

Martin ve Tulgan 2002 1925-1942 1946-1960 1965-1977 1978-2000 
  

Senbir 2004 1929-1939 1945-1965 1965-1977 1977-1994 1994-2003 2003- 

Kyles 2005 1900-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 
  

Oblinger ve Oblinger 2005 -1946 1947-1964 1965-1980 1981-1995 
 

1995- 

Seçkin 2005 -1945 1946-1964 1965-1980 1980-1995 
 

1995- 

Tek ve Orel 2006 -1946 1946-1964 1965-1976 1977-1994 1995-2002 
2003-

2023 

Crumpacker 

veCrumpacker 
2007 1929-1945 1946-1964 1965-1976 1980-1999 

  

Fleschner 2007 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 
  

Catsopuhes vd. 2009 -1946 1946-1964 1965-1971 1972-1980 
  

Haeberle vd., 2009 1930-1944 1945-1964 1965-1979 1980-1999 
 

1999- 
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Yazarlar Yıl SK BP X Y M Z 

Trower 2009 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 
  

Salahuddin 2010 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000 
  

Twenge vd. 2010 1925-1945 1946-1964 1965-1980 1980-2000 
 

2000- 

Yelkikalan ve Altın 2010 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1994 
  

Zhang ve Bonk 2010 -1946 1946-1964 1965-1981 1980- 
  

Keleş 2011 
 

1946-1964 1965-1979 1980-1999 
  

Williams ve Page 2011 1930-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1994 
 

1994- 

Berk 2013 -1946 1947-1965 1966-1981 1982-1996 
  

Yüksekbilgili 2013 1925-1946 1946-1963 1963-1981 1980- 
  

Kaynak: Özden (2015: 16), Mücevher, (2015: 5) ve Baysal Berkup, (2015: 54)’dan derlenmiştir. 

Tablo 1.’de kuşak kavramı ile ilgili araştırmaları ve çalışmaları bulunan kişilerin kuşaklar için belirledikleri aralıklar yer 

almaktadır. 

Pek çok bilim dalına konu olan kuşak olgusuna dair ilk araştırmalar Fransız sosyolog August Comte tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kuşak Teorisi’ni ortaya koyan ve kuşaklarla ilgili araştırmalarda bulunan Strauss ve Howe(1992)’a 

göre kuşak kavramından söz edilebilmesi için bazı ortak özelliklerin olması gerekmektedir. Yani; dönemin sosyal ve 

tarihsel koşullarından kaynaklanan aynı karakteristik özelliklere ve bu özelliklere dayanan değer yargılarına sahip 

olmaları gerekmektedir. Burada önem taşıyan konu dönemin sosyo-kültürel ve tarihi koşullarının bireylerde yarattığı 

etkinin sonucunda ortaya çıkan karakteristik ve diğer kuşaklarda bulunmayan özelliklerdir (Toruntay, 2011: 131). 

X Kuşağı (X Generation) 

X kuşağı farklı yazarlar tarafından farklı yıllar içinde ele alınmıştır. 1961- 1980, yılları arasında doğanlar X kuşağı 

olarak kabul gördüğü gibi Bebek Patlaması kuşağını takip eden 1965-1979 yılları arasında doğanları ifade eden X 

kuşağı biçiminde sınıflandırılmıştır (Deneçli, 2014: 4). Bu kuşakta eğitim çok önemlidir. Teknolojiyle sonradan 

tanışmış bir kuşaktır (Toruntay, 2011: 72). Çok erken yaşta finansal sorumluluk ile tanışan bu kuşak üyelerinin dünya 

görüşleri diğer kuşaklara göre daha pratiktir. Erken yaşta yetişkin olmuşlardır, önceki kuşaklara göre ailelerinin 

sorumluluğunu daha çabuk üstlenmişlerdir (Altuntuğ, 2012: 206). X kuşağı bir geçiş kuşağıdır. Teknoloji bu dönemde 

çok hızlı gelişmiştir. Günümüzde kullanılan teknolojik ürünlerin çoğunu bu kuşak üyeleri geliştirmiş olmalarına 

rağmen, teknolojiyi kullanmada Y kuşağı’nın çok gerisinde kalmışlardır (Toruntay, 2011: 74) 

İş Yaşamındaki Özellikleri ve Tutumları 

Teknolojiyi düzenli kullanan ilk kuşak olan X Kuşağı (1965-1979) ebeveynlerinin (Baby Boomerslar) aksine iş ve özel 

yaşamı arasında bir denge oluşturmuştur (Yelkikalan ve Altın, 2010: 14) . Bu kuşak mensuplarının aynı işyerinde uzun 

süreler boyunca çalışabileceği, iş motivasyonlarının yüksek, otoriteye saygılı ve toplumsal olaylara karşı duyarlı 

oldukları belirtilmektedir (Mengi, 2015). X Kuşağı çalışanları ekip üyesi değildir ve riske girmek istemezler (Bezirci, 

2012: 13). Amaç odaklıdırlar, çalıştıkları organizasyonda bir fark yaratmak istemektedirler (Etlican, 2012: 5). “Bu 

kuşak üyelerinin çalışma stilleri, direkt yönetilmeden ancak kendi özgürlüklerini kullanarak açık bir şekilde belirlenmiş 

beklentilere ulaşma çabası olarak tanımlanmaktadır.” (Buckley vd., 2001: 81). 

X Kuşağı üyelerine bir görevi ayrıntılarıyla ve beklentileriyle anlatarak vermek ve onları özgür bırakmak o işte başarılı 

olmalarını sağlamaktadır. Çoklu görevleri aynı anda sürdürmeyi seven bu kuşağın üyeleri, çoklu işler hatta yaratıcı 

özelliklerini ortaya koyabilecekleri çoklu kariyerler istemektedirler. Sonuç odaklı tavırları ile işletme içerisinde fark 

yaratmak isteyen bu kuşak üyeleri için başarılı bir kariyerin sırrı çok çalışmak değil akıllıca çalışmaktır. 

1980’lerde teknolojinin gelişmesinin de etkisiyle itici bir güç olarak karşımıza çıkan küreselleşme olgusu X Kuşağı 

çalışanlarını derinden etkilemiştir. Kuşaklar arasında ülkeler arasındaki sınırların yok olmaya başladığı ve her yerin 

önceki dönemlerin aksine ulaşılabilir görülmeye başlandığı küreselleşme ile birlikte bu kuşağın üyeleri küresel 

düşünebilen ilk kuşak olmuşlardır. Yapıları gereği değişimlere açık olan ve farklı yapılanmalara sıcak bakan X’ler, 

çalıştıkları işletmelerde de çeşitliliği sevmekte ve küresel düşünebilmektedirler (Reeves ve Oh, 2008: 301). X Kuşağı 

çalışanları için para motive aracı olarak görülmemekle birlikte eksikliğinin motivasyon kaybına sebep olduğunu 

söylemek mümkündür. Çoğunlukla motivasyonları yüksek X Kuşağı çalışanlarını motive edebilmek için; 

geribildirimlerde bulunmak, güvenliğini ve daima ilerleyerek gelişmesini sağlamak, çalışana 'kuralları unut ve kendince 

yap’ özgürlüğünü sunmak gerekmektedir. Zira X Kuşağı çalışanları için en değerli ödül özgürlük ve kendilerine 

işleriyle ilgili geribildirimlerde bulunulmasıdır (Karp, Fuller ve Sirias, 2002:67). 
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Yönetim Algısı 

X Kuşağı yönetici olduğunda çalışanlar artık bilgi işçisi olarak anılmaya başlamış; bu da onları yöneticiden çok 

işbirlikçi bir lider yapmıştır. Bu sayede davranışlar yukarıdan aşağıya empoze edilerek değil, iş görenlerin kendi 

yükümlülüklerini yerine getirmedeki gönüllü çabaları ile aşağıdan yukarıya doğru istekle yönlendirilmeye başlanmıştır 

(Saylı, 2008: 189-195). 

Y kuşağı 

Farklı yazarlar farklı yıllar içinde ele almış olmasına rağmen genel tanım itibarı ile 1980-2000 yılları arasında doğanlar 

biçiminde esas alınacaktır. En bilinen isimleri Y Kuşağı (Generation Y, Gen Y) olmakla birlikte Millennials 

(Milenyumlular), Gelecek Kuşak (Generation Next), Dijital Kuşak (Digital Generation), Sonrakiler(Nexters), www 

Kuşağı (Generation www), Net Kuşağı (Net Generation, Gen N)gibi isimlerle anılmaktadır. Y Kuşağının en bilinen 

ismi “Y” harfinin okunuşu (vay) neden anlamına gelen “Why” (vay) sözcüğünün okunuşu ile aynı karşılığa denk 

gelmektedir. Bir diğer deyişle, İngilizce’de her “Y Kuşağı” denildiğinde bu aynı zamanda “Neden Kuşağı” anlamına da 

gelmektedir. (Altuntuğ, 2012, 206). Y Kuşağı teknolojinin olmazsa olmaz hale gelmesini sağlamıştır. Teknolojiyle, 

internetle, cep telefonlarıyla büyüyen bu kuşak bu tecrübeleri sayesinde teknoloji konusunda sofistikedirler. Teknoloji 

ve bilgi çağında yetiştiklerinden yeniliklere, değişimlere açıktırlar, gündeme ve popüler kültüre kolaylıkla ayak 

uydurmaktadırlar. Kendilerini ‘özgür ruhlar’ olarak tanımlayan, yüksek eğitimli bu kuşak, daha önceki kuşaklarda 

görülmemiş bir çeşitliliğe sahiptir. X Kuşağı ile Y Kuşağının en büyük ortak özellikleri ise teknolojiye yatkınlıklarıdır. 

X Kuşağı, Y Kuşağı kadar olamamakla birlikte, teknoloji kullanmayı sevmekte ve pek çok iletişim sürecinde yüz yüze 

iletişim yerine elektronik ortamdaki iletişim süreçlerini tercih etmektedirler (Bourne, 2009: 55). Küresel çapta yaşanan 

ve gelişen teknoloji sayesinde etkileri hissedilen olaylar, dünyanın yeni yönünü ve ekonomik ve siyasi hareketlerin 

gidişatını belirlerken aynı zamanda dönemin çocukları olan Y Kuşağı üyelerinin temel karakteristik özelliklerinin de 

belirlenmesine temel oluşturmuştur. Kuşağının en önemli özelliklerden biri de özgür kimlikleridir. Kendilerine çok 

fazla güvendiklerinden özellikle teknoloji konusunda uzmanlaşmaları, bu kuşak üzerinde çoklu kimlik yaratmıştır. 

Teknolojiyi çok iyi kullanmaları bilgiye çabuk ulaşmalarını sağlamakla birlikte bu teknolojik ortam onları bireyselliğe 

ve yalnız itmiştir (Saymaz, 2004, 26 ). 

İş Yaşamındaki Özellikleri ve Tutumları 

Y Kuşağının iş hayatını etkileyen özelliklerini şöyle sıralanabilir; Y Kuşağı tamamıyla lider karakterli bir kuşaktır. Bu 

kuşak sürekli “neden?” sorusunu sormaktadır. Sadakat duygusu az olan bu kuşak talepleri karşılanmazsa kolayca işten 

ayrılabilmektir (Yelkikalan ve Altın, 2010: 15). Y Kuşağının sanılanın aksine otoriteye saygılı olduğu ancak bunun 

körü körüne bir saygı değil içine sinmeyen noktalarda talep ettiği açıklamanın yapılması halinde karşı tarafa duyulan bir 

saygı olduğu dile getirilmektedir. Y Kuşağının sık geri bildirime ve övgüye ihtiyaç duyduğu, diğer kuşaklara göre daha 

katılımcı; X Kuşağına göre daha vicdanlı; X Kuşağı gibi Baby Boomerslara göre daha iddialı ve kariyer odaklı bireyler 

oldukları ifade edilmektedir. Diğer kuşakların aksine çalışanlarından bilgi saklamak ve tek olmaya çabalamak yerine 

bilgiyi paylaşacakları öngörülmektedir. Çalıştıkları işletmelerde müdürlerinden ve patronlarından liderlik etmelerini 

bekleyen Y Kuşağı çalışanları, koçlukla desteklenmiş bireysel çalışmalardan hoşlanmaktadırlar. Y çalışanlarıyla 

başarıyı yakalayan liderler, Y Kuşağı’na işinin hızlılığından söz eden, kurum ve iş hakkında daima bilgi veren, 

gerçekleştirdiği işlerinin sonuçlarına odaklanan liderlerdir (Bezirci, 2012: 15). Otoriteden rahatsız olan, direk emir 

almaktan hoşlanmayan ve kurumsal yapı mekanizmalarını sevmeyen Y Kuşağı, bu mekanizmalardan uzak durmakta ve 

sadece kendisini ilgilendiren kısımlarıyla ilgilenmektedirler. Geleneksel hiyerarşiden, unvanlardan ve pozisyonlardan 

etkilenmeyen bu kuşağın verimli çalışabilmesi için hiyerarşi korkusundan ziyade kendisine inanan ve güvenen bir 

yöneticiye ihtiyacı vardır (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014: 176). İş ortamında eğlenerek çalışmak ve akranlarıyla 

eğlenceli iş ortamları kurmak isteyen Y Kuşağı üyeleri için en iyi iş kendilerine kişisel tatmin sağlayan iştir (Kaye, 

2012: 48). Y Kuşağı çalışanları aslında esnek çalışma saatleri ve rahat çalışma ortamı gibi koşulları, işten kaçmak adına 

değil aksine işlerine daha iyi konsantre olmak için istemektedirler. Kendilerine verilecek bir görevde başarılı 

olabilmeleri için; onlara konu ile ilgili ayrıntıların verilmesi, hedeflerin ve amaçların açıklanması ve onların yalnız 

bırakılması en doğru strateji olacaktır. Ancak bu süreçte açık yönlendirme ve anında geribildirim büyük önem 

taşımaktadır. Yapıları gereği değişikliklere alışkın olan bu kuşak üyeleri, herhangi bir işten ayrılıp yeni bir işe 

geçtiklerinde adaptasyon sıkıntısı yaşamamaktadırlar (Akdemir, vd. 2013:18). İşsiz kaldıkları halde ailelerinden sonsuz 

destek alacaklarını bilen bu kuşak bunun rahatlığı ile kendilerini tatmin edecek işi buluncaya dek iş değiştirmektedirler. 

Y Kuşağı çalışanları, daima kendilerine danışılmasından ve fikirlerinin alınmasından hoşlanmaktadırlar (Toruntay, 

2011: 79) . 

Yönetim Algısı 

Y Kuşağı’ nın iş dünyasına girmesiyle birlikte; geleneksel örgüt yapılarına göre yetki dağılımının daha işlevsel, rol 

tanımlarının daha genel ve esnek, liderliğin makam yetkisinden çok uzmanlık yeterliğine dayalı olduğu ve bağımsız 

çalışma yerine takım çalışmasının ön plana çıktığı bu çağdaş örgüt yapılarında, devamlılığın sağlanması için insan 

kaynaklarının geliştirilmesi en önemli amaç haline gelmiştir (Dereli ve Toruntay, 2015; 4). Yavaş yavaş çalıştıkları iş 

yerlerinde yönetici pozisyonuna gelen Y Kuşağı mensupları yöneticiliklerinde de önceki kuşaklara göre farklılıklar 
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yaratmışlardır. Çalışanlar için işyerleri spor yapabileceği, dinlenebileceği, organik ve sağlıklı besinleri bulabileceği, 

kişisel bakım ihtiyaçlarını giderebileceği yerler olarak düzenlenmektedir. Fiziksel bu düzenlemenin yanı sıra yönetimin 

katı hiyerarşik yapıdaki ast-üst ilişkisi iş arkadaşlığı formuna bürünmektedir (Habermas, 2004: 96). 

X ve Y Kuşakları Arasındaki Farklılıklar 

Farklı dönemlerde doğan ve çağın gereklilikleri ile bambaşka koşullarda büyüyen kuşak üyeleri, yaşama bakışlarından, 

aile yaşantılarına, eğitim süreçlerinden iş hayatına, tüketim alışkanlıklarından teknoloji bağımlılıklarına kadar pek çok 

farklı konuda farklı karakteristik özelliklere sahiptirler (İşçimen, 2012: 2). Bu değişimler ve etkileşimler aynı zaman da 

kuşaklar arasındaki faklılıkları oluşturmaktadır. Kuşaklar arasında yaşanan ya da yaşanacak bu farklılıkların, iş ve 

çalışmayla ilişkili inanışlar, işe ve çalışmaya katılım, kariyer gelişimi, ekip çalışması, cinsiyet farklılıkları gibi 

konularda olduğu bilinmektedir (Fernandez, 2009: 7-15). 

Çalışmada yer alan iki kuşağın çeşitli özellikleri tablo 2de görülmektedir: 

Tablo 2. X ve Y Kuşakları Arasındaki Farklılıklar 

X Kuşağı Y kuşağı 

Bu kuşak için eğitim önemlidir. Kendilerine taklitçi olarak yaratıcı isim takmışlardır. 

Teknolojiyle sonradan tanışmış bir kuşaktır. Teknoloji ve tüketimle gönüllü bir ilişki içindedirler. 

Umursamazdırlar. Özgürlük ve teknolojiye düşkündürler. 

Amaçsızdırlar. İnternet içindeki yaşamda çoklu kimlik edinmişlerdir. 

Bireyselcidirler. Bireysel talepleri sınır tanımayan bir kuşaktır. 

Özgürlüklerine düşkündürler. Üreticiler bu kuşak üzerine odaklanmıştır. 

Vefalı değillerdir. İmaja dayalı değil eylenceli reklamları hatırlıyorlar. 

Kadınların iş hayatına atılmasıyla geleneksel aile 

modelinde kırılmaya neden oldular. 

Bu kuşağın üyeleri kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ve 

internet ile büyümüş bir kuşaktır. 

Amaçları para kazanıp ürün satın almaktır. Dinamik ve kendine güvenleri tamdır. 

en fazla zamanlarını geçirdikleri Alışveriş merkezleri 

karşılaşan ilk kuşaktır 

Modayı ve trendleri takip ederler. 

Çok sayıda reklama maruz kalmları pazarlama ve 

tanıtımlara ilişkin tutumlarını etkilemiştir. 

Klasik pazarlama yöntemleri onlar için hiçbir şey ifade 

etmiyor. 

Kanaatkârdırlar, Şüphecilerdir, Mücadelecidirler, 

işlerine bağlı ve otoriteye saygılıdırlar. 

Hemen sorumluluk alıp hemen sonucunu görmek 

istiyorlar. 

Kaynak: (İşçimen, 2012: 2). 

Gerek dünya genelinde ve gerekse Türkiye’de çalışma yaşamının önemli bir çoğunluğunu oluşturan ve birlikte çalışmak 

zorunda olan X ve Y Kuşağı üyelerinin, farklılıklarını bilmek ve birlikte çalışabilirliklerini sağlamak, meydana 

gelebilecek çatışmaları, problemleri ve sıkıntıları çözmek adına faydalı olacaktır (Aydın ve Başol, 2014: 4). 

İŞ DEĞERLERİ 

İş değerleri, hayata ilişkin değerlerden farklı olarak sadece iş ile ilgilidir ve insan yaşamı üzerinde işin ne kadar etkili 

olduğunu belirler. İş değerleri, bireyin işine karşı düşünceleridir. Bireysel iş değerleri kişilerin işe olan istek ve 

amaçlarını, iş performanslarını ve hatta çalışma arkadaşlarını da etkilemektedir (Kitapçi vd., 2013: 65). Wollack, 

Goodale, Wijting ve Smith (1971), iş değerlerini işi başarma arzusu ile ilgili içsel değerler olarak tanımlamaktadırlar ve 

yüksek pozisyonlara ulaşma, statü edinme ile ücrete karşı tutumların iş değerlerini etkileyebileceğini belirtmişlerdir. 

Super’e (1970) göre bireyin toplam değerlerinin alt kümesi olan iş değerleri kişinin işinde aradığı ya da arzuladığı 

nitelik, karşılık ve tatmindir. Elizur’a (1991) göre işe ait değerler, bireylerin işin sonunda elde edilen çıktıya verdikleri  

önemi ifade eder (Kaya, 2010: 12). Kendi kendine gerçekleştirme değerleri (İçsel), güvenlik ya da gerekli değerler 

(Dışsal) ve Sosyal ya da ilişkisel değerler olarak literatürde yaygın bir şekilde kullanılan üç grup değerden söz 

edilmektedir (Çelik, 2000: 83) 

Kuşaklar ve İş Değerleri İlişkisi 

Demirkaya vd., (2015: 199)iş değerlerini; farklı Kuşaklardaki yöneticilerin yönetim algıları ve liderlik tarzı 

beklentilerine açıklık getirmeye çalışmışlar ve tüm kuşakları yaş ve deneyimden bağımsız olarak Y kuşağıyla benzer 

özellikler gösterdiği saptanmışıtır.X kuşağında başarının ödüllendirilmesine dair beklenti yüksektir (Özer vd, 2013: 
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126). Görevlerini sürdürürken grup çalışmasından ziyade bireysel çalışmaya daha eğilimlidirler. Y Kuşağı çalışanları 

ise iş değerlerini çalışma ortamında yaratıcılığın desteklenmesi, bilgiyi zaman ve mekandan bağımsız elde etmeyi, 

olumlu ya da olumsuz her durumda geribildirimde bulunulmasına, kariyer gelişiminn yanı sıra, kişisel gelişim 

konularında da gerekli teşviğin sağlanmasına ve elde edilen başarıların ardından kişiselleştirilmiş ödül mekanizmalarına 

ve ödüllendirilmeye değer vermektedirler. Y Kuşağı çalışanları, önceki kuşaklardan farklı olarak, kendilerini meslekleri 

ya da çalıştıkları örgüt ile değil, bunların dışındaki kişisel özellikleri ve yaptıkları ile özdeşleştirmektedirler (Karaaslan, 

2014). Çalıştıkları örgütün sosyal sorumluluğa verdiği önem, bu alanda yürüttüğü projeler, sunduğu destekler ve tüm 

bunların örgütün toplumdaki imajına yansıması bu kuşak çalışanları için önemli ve değerlidir (Özer vd., 2013: 126) 

Yöntem 

Bilgi toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır .Anket formunda sırasıyla demografik özelliklere ve iş değrelerine 

ilişkin sorular yer almaktadır.Bu çalışma İstanbul ili sınırları çerçevesinde bankacılık, sivil havacılık ve eğitim 

sektöründe görev yapan yöneticilere uygulanmıştır. Kurum çalışanlarının iş değerleri düzeyi Furnham ve diğerleri 

tarafından geliştirilmiş olan iş değerleri ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Ölçek iş değerlerinin dört boyutunu kapsayan 

36 sorudan oluşmaktadır. İş değerleri Ölçeği 36 iş ilişkili değerden oluşan dört önemli boyutta incelenmiş ve 

çalışanların işte hissettikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcılardan verilen anketleri objektif ve eksiksiz bir şekilde 

yanıtlamaları istenmiştir. Toplamda 100 anket elde edilmiş bunlardan 5 tanesi eksik yanıtlandığından 

değerlenlendirmeye alınmamıştır, Furnham ve diğerleri’nin kullanmakta olduğu İDÖ(24) parçalı iş değerleri ölçeğinin 

revize edilmiş halidir. İş değerlerinin değerlendirmesinde yanıtlar 1’den 5’e derecelendirilmiştir. Hiç (1), Çok az (2), Az 

(3), Çok (4) ve Pek çok (5) şeklindeki 5’li Likert ölçeğine uygun olarak sınıflandırılacaktır (Tomrukçu, 2008: 54) 

Tablo 3. Kuşak Cinsiyet ve Eğitim Durumu Değişkenleri için Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın 51 53,7 

Erkek 44 46,3 

Kuşak 
X kuşağı 42 44,2 

Y kuşağı 53 55,8 

Eğitim Durumu 

Lise ve Öncesi 12 12,6 

Üniversite 48 50,5 

Lisans Üstü 29 31,5 

Doktora 6 6,3 

Toplam 95 100,0 

 

95 kişinin katıldığı çalışmada 51 kadın (%53,7) ve 44 erkek (%46,3) bulunmaktadır. Katılımcıların 42’si (%44,2) X 

kuşağından, 53’ü (%55,8) Y kuşağındandır. Eğitim durumu değişkeni için 12 kişi (%12,6) lise ve öncesi, 48 kişi 

(%50,5) üniversite, 29 kişi (%31,5) lisansüstü ve 6 kişi (%6,3) doktora eğitim seviyesindedir. 

 

Tablo 4. Araştırma Bağımlı Değişkenleri için Betimleyici İstatistiksel Tablo 

Toplam Puanlar N Min. Max. x̅ ss 

Etkileme ve İlerleme Altboyutu 95 23 42 31,38 4,12 

Özerklik ve Yeteneklilik Altboyutu 95 8 19 13,63 2,26 

Finansal Koşullar/ Çalışma Koşulları Altboyutu 95 19 48 33,87 5,51 

İş İlişkileri Altboyutu 95 33 62 45,64 6,11 

İş Değerleri Ölçeği 95 75 146 103,18 14,07 

 

Yapılan çalışmada etkileme ve ilerleme altboyutu toplam puanı 23-42 puan aralığında (x̅=31,38±4,12 puan), özerklik ve 

yeteneklilik altboyutu toplam puanı 8-19 puan aralığında (x̅=13,63±2,26 puan), finansal koşullar/ çalışma koşulları 

altboyutu toplam puanı 19-48 puan aralığında (x̅=33,87±5,51 puan), iş ilişkileri altboyutu toplam puanı 33-62 puan 

aralığında (x̅=45,64±6,11 puan) ve iş değerleri ölçeği toplam puanı aralığında (x̅=103,18±14,07 puan) bulunmuştur. 
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Tablo 5. X/Y Kuşağına Göre İş Değerleri Ölçeği ve Altboyutları Arası Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 

Özerklik ve 

Yeteneklilik (1) 

X Kuşağı(n) 0,596**(42)    

Y Kuşağı(n) 0,657**(53)    

Finansal ve Çalışma 

Koşulları (2) 

X Kuşağı(n) 0,404**(42) 0,403**(42)   

Y Kuşağı(n) 0,727**(53) 0,61(53)   

İş İlişkileri (3) X Kuşağı(n) 0,477**(42) 0,264 (42) 0,437**(42)  

Y Kuşağı(n) 0,804**(53) 0,593**(53) 0,820**(53)  

İş Değerleri 

Ölçeği(4) 

X Kuşağı(n) 0,751**(42) 0,578**(42) 0,747**(42) 0,811**(42) 

Y Kuşağı(n) 0,870**(53) 0,661**(53) 0,935**(53) 0,943**(53) 

**p<0,001 

X ve Y kuşağına göre alınan korelasyon analizlerinde Y kuşağında altboyutlar arası korelasyonun X kuşağına göre 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 6. Cinsiyete göre İş Değerleri ve Altboyutları Toplam Puanları Arası Farkın İncelenmesi 

Toplam puan Cinsiyet N x̅ ss t p 

Etkileme ve İlerleme 
Kadın 51 32,61 4,48 

3,291 0,001 
Erkek 44 29,95 3,14 

Özerklik ve Yeteneklilik 
Kadın 51 14,31 2,09 

3,326 0,001 
Erkek 44 12,84 2,22 

Finansal ve Çalışma Koşulları 
Kadın 51 36,04 5,48 

4,536 0,000 
Erkek 44 31,36 4,40 

İş İlişkileri 
Kadın 51 47,65 6,70 

3,665 0,000 
Erkek 44 43,32 4,37 

İş Değerleri Ölçeği 
Kadın 51 108,78 14,83 

4,608 0,000 
Erkek 44 96,68 9,84 

 

Kadın ve erkeklerin etkilenme ve ilerleme altboyut toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır: t (93)= 3,291; p<0,05. Kadınların etkileme ve ilerleme altboyut toplam puanı ortalaması en yüksektir . 

Kadın ve erkeklerin özyeterlilik ve yeterlilik altboyut toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır: t (93)= 3,326; p<0,05. Kadınların özyeterlilik ve yeterlilik altboyut toplam puanı ortalaması en 

yüksektir. Kadın ve erkeklerin finansal koşullar/ çalışma koşulları altboyut toplam puanı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= 4,536; p<0,05. Kadınların finansal koşullar/ çalışma koşulları 

altboyut toplam puanı ortalaması en yüksektir. Kadın ve erkeklerin iş ilişkileri altboyut toplam puanı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= 3,665; p<0,05. Kadınların iş ilişkileri altboyut toplam 

puanı ortalaması en yüksektir. Kadın ve erkeklerin iş değerleri ölçeği toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= 4,608; p<0,05. Kadınların iş değerleri ölçeği toplam puanı ortalaması en 

yüksektir. 
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Tablo 7. X-Y Kuşakları için İş Değerleri Ölçeği ve Altboyutları Toplam Puanları Arası Farkın İncelenmesi 

Toplam puan Kuşak n x̅ ss t p 

Etkileme ve İlerleme 
X kuşağı 42 29,88 3,24 

-3,320 0,001 
Y kuşağı 53 32,57 4,37 

Özerklik ve 

Yeteneklilik 

X kuşağı 42 12,88 2,04 
-2,995 0,004 

Y kuşağı 53 14,23 2,28 

Finansal ve Çalışma 

Koşulları 

X kuşağı 42 32,10 4,38 
-2,911 0,005 

Y kuşağı 53 35,28 5,92 

İş İlişkileri 
X kuşağı 42 43,55 4,60 

-3,109 0,002 
Y kuşağı 53 47,30 6,66 

İş Değerleri Ölçeği 
X kuşağı 42 97,55 10,08 

-3,699 0,000 
Y kuşağı 53 107,64 15,23 

 

X ve Y kuşakları için etkilenme ve ilerleme altboyut toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır; t(93)=-3,320; p<0,05. Y kuşağının etkileme ve ilerleme altboyut toplam puanı ortalaması en yüksektir. 

X ve Y kuşakları için özyeterlilik ve yeterlilik altboyut toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık vardır: t (93)= -2,995; p<0,05. Y kuşağının özyeterlilik ve yeterlilik altboyut toplam puanı ortalaması en 

yüksektir. X ve Y kuşakları için finansal koşullar/ çalışma koşulları altboyut toplam puanı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= -2,911; p<0,05. Y kuşağının finansal koşullar/ çalışma koşulları 

altboyut toplam puanı ortalaması en yüksektir.X ve Y kuşakları için iş ilişkileri altboyut toplam puanı ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= -3,109; p<0,05. Y kuşağının iş ilişkileri altboyut toplam 

puanı ortalaması en yüksektir.X ve Y kuşakları için iş değerleri ölçeği toplam puanı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardır: t (93)= -3,699; p<0,05. Y kuşağının iş değerleri ölçeği toplam puanı ortalaması en 

yüksektir. 

SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte en etkin olgu haline gelen değişim olgusunun ülkelerin en değerli kaynağı olan toplumlar 

tarafından doğru algılanması ve benimsenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu olgu sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda 

olduğu gibi örgütsel yaşamda da karşımıza çıkmakta ve insan faktörü ile şekillenmektedir.İnsan davranışlarının iş 

hayatında doğru değerlendirilmesinin, bireysel ve örgütsel açıdan olumlu etki edeceği düşünülmektedir. Bu sebepledir 

ki kişinin çalışma yaşamında sahip olduğu işe ait özelliklerin tanınması, iş ortamı, çalışanların birbiri ile iletişimi, 

yaratıcılıklarını geliştirme fırsatlarının olması, bireylerin manevi olarak işe ait değer algısını, performasını ve 

motivasyonunu farklı şekillerde etkilemektedir. Her bir kuşağın özellikleri sebebiyle iş hayatındaki kazanımları ve 

katkıları da farklı olmaktadır. 

Bu bağlamda X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değerleri algılarının farklı olması ve çalışanlarının farklılıklarının doğru 

ve etkin analizi ile birlikte, çalışanların yönlendirilmesi ve ortak örgütsel amaçlar etrafında biraraya getirilmesi önemli 

bir etkendir. Bu hususlardan yola çıkarak çalışma kapsamında X ve Y kuşağı yöneticilerinin iş değerleri algılarının 

bulunduğu kuşağın mevcut özellikleri barındırması sebebiyle farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada çıkan 

sonuçlar doğrultusunda, Y kuşağı yöneticilerinin, iş değerleri algılarında etkileme ve ilerleme, özerklik ve yeteneklilik, 

finansal koşullar/çalışma koşulları ve de iş ilişkileri boyutlarına ait özelliklerin X kuşağına göre daha etkili olduğu 

bulgulanmıştır. 

Literatürde Wilson (2009) “Workforce Diversity - Generations at Work: The Problems, Power, and Promise Explored” 

adlı örgüt içi kuşaklararası ilişkilere vurgu yapan çalışmasında, her neslin (Gelenekçiler, Bebek patlaması, X ve Y) 

örgüt ve iş değerleri gelişmeye ihtiyacı olduğunu savunmaktadır. Wilson, entelektüel sermayenin çeşitliliğine 

odaklandığı çalışmasında her nesli daha iyi anlamak ve kaynaştırmak için kuruluşlara ve çalışanlara örgüt ve iş 

değerleri gelişmeye yönelik aktiviteler önermektedir. 

Dereli ve Toruntay’ın (2015) ‘‘Örgütlerde kuşakların iş değerleri, motivasyon ve mentorluk kavramlarına dayalı 

yönetimi’’ çalışmalarında X kuşağının iş değerlerine para, sosyal statü kazanma, başarıya yönelik ödüllendirme ve 

bireysel çalışma tercihi gibi konular ön plandayken, Y kuşağının iş değerlerine bakış açısı ise yaratıcılığın 

desteklenmesi, olumlu ya da olumsuz geribildirim, mesleki ve kişisel gelişim, bulundukları kurumun sosyal sorumluluk 

projelerine katkıları ve kurumun toplumdaki imajının ön planda olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Özer, Eriş, Özmen’in (2013) ‘‘Kuşakların farklılaşan iş değerlerine ilişkin emik araştırma’’, adlı araştırmalarındaki 

bulgulara göre, X kuşağı üyeleri gösteriş, hizipçilik ve kayırmacılıkta önceki kuşaklardan daha geride kalmıştır, ayrıca 

işe saygı ve sadakat konusunda en zayıf olan kuşaktır. Fakat çalışma yaşamında disiplinli ve katı olma ön plandadır. Y 

kuşağı ise gösterişe kendisinden önce gelen kuşaklardan daha çok önem vermekle birlikte, dürüstlük ve milliyetçilik 

açısından öncekilerden geridedirler. Y kuşağı iş yaşamında en az katı olan kuşaktır. 

Köse, Oral ve Tetik’in (2014) ‘‘Y kuşağının birinci ve ikinci yarısında iş değerlerinin karşılaştırılması üzerine bir 

araştırma’’, adlı çalışmalarında, Y kuşağının ikinci yarısında (1990-1999 yılları arasında) doğmuş olanların dışsal iş 

değerlerine, Y kuşağının birinci yarısında (1980-1989yılları arasında) doğanlara nazaran yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çalışmada Y kuşağının kendi içinde yaş gençleştikçe dışsal iş değerlerine daha çok önem verdikleri 

bulgulanmıştır. 

Aydemir ve Dinç’in (2015) ‘‘İş ve yaşam dengesi arayışında kuşak farklılıklarının ve kuşakların iş değerlerinin etkisi 

üzerine bir model çalışma’’ üzerine yaptıkları araştırmada, X ve Y Kuşağı ile Gelenekçi Kuşak ve Bebek Patlaması 

Kuşağının iş-yaşam dengesi karşılaştırması yapılmış, X ve Y kuşağının daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olduğu 

bulgulanmıtır. Çalışmada X ve Y kuşağı iş yaşamında bağımsızlıklarına düşkün, iş ve özel yaşamlarındaki boşlukları 

dengeli olarak ayarlayabilen kuşaklar olarak tespit edilirken, Gelenekçi ve Bebek patlaması kuşaklarının daha yoğun ve 

sıkı çalışma özellikleri sahip olduklarını tespit etmişlerdir. 

Yukarıda yapılan araştırmaların, bu çalışmayı destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; günümüzde X ve Y kuşakları hem çalışan hem de yönetici olarak çalışma hayatını birarada 

sürdürmektedirler. Yakın zamanda Z kuşağınında örgütsel yaşamda varolacağı düşünüldüğü taktirde, bu çalışmanın, X 

ve Y kuşağı yöneticilerinin bakış açısı ile kalmayıp çalışanlar açısından da değerlendirilmesi bireysel anlamda gelecek 

kuşakların iş hayatındaki yerine ve tercihlerine, örgütsel anlamda ise ortak amaçlara katkı sağlayacağı ve yön vereceği 

düşünülerek genişletilmesi önerilmektedir. 
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Özet 

Küreselleşen dünyamızda, çeşitli uluslardan insanlar birlikte yaşayabilir ve çalışabilir. Farklı kültürden insanların 

birbirleriyle etkileşime geçmesi ve birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda, insanlar etkili kültürlerarası 

iletişim sağlamak için kültürlerarası iletişimin ne kadar önemli olduğunu yeniden düşünmeye zorundadırlar. Bu, 

kültürel farklılıklara dair farkındalık geliştirmekle ve diğer insanların kültürlerine saygı duymak için bazı davranışları 

değiştirmekle mümkündür. Bu araştırmanın amacı kültürlerarası anlayış ve iletişim konusunda alınan eğitim ile 

kültürlerarası duyarlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, Dünya Gençlik Gemisi 

Programının geçmiş katılımcısıyken kültürlerarası anlayış eğitimini alıp almadıklarına göre gruplara ayrılmıştır. 

Katılımcıların doldurduğu ölçek sonucunda elde edilen veriler incelenmiştir. Farklı uluslardan iş hayatında olan 

insanların katıldığı bu çalışma ile birlikte bireylere kültürlerarası anlayış ve iletişim konusunda eğitimler 

verilmesinin faydalarına daha derin bir bakış sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kültür, Kültürlerarası Anlayış, İletişim 

 

A RESEARCH ABOUT INTERCULTURAL SENSITIVITY OF WORKERS WHO HAD 

CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING AND COMMUNICATION TRAINING 

Abstract 

In the globalizing world, people from several nationalities can live and work together. As a result of the interaction 

and interdependency among people from different cultures, the importance of cross-cultural communication has to be 

reconsidered. This is possible by developing cross-cultural awareness and changing some behaviors in order to respect 

other people’s cultures. The purpose of this research is to examine the relationship between having training about 

cross-cultural communication and people’s intercultural sensitivity. The participants were divided into groups as 

participants who took the cross-cultural understanding and communication training during The Ship for World Youth 

Program and participants who didn’t take the training during the program. The data was obtained from the scales 

which were filled by respondents, were analyzed. With having participants from different nationalities, a deeper 

perspective was provided for the benefits of the education of the cross- cultural understanding and communication. 

Keywords: Culture, Cross-Cultural Understanding, Communication 

 

Giriş 

Organizasyonlar büyüdükçe ve etki alanları genişledikçe dünya da küçülüp bütünleşmektedir. Dünyanın 

bütünleşmesiyle iletişimin önemi çok daha belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkmış; bununla beraber kültürel bir 

değişime olan ihtiyaç da artmıştır (Saruhan & Yıldız, 2009). Bundan dolayı, günümüzde bir zorunluluk olan küresel 

iletişim sayesinde insanlar sadece birebir etkileşim şeklinde iletişime geçmemekte; ekonomik, politik, sosyal, kültürel 

ve teknolojik olarak da birbirleriyle iletişime geçmektedirler. Ulaşımda, bilgi teknolojisinde, siyasi olaylarda, ekonomide, 

yoksullukta, doğal afetlerde veya yaşanan bir salgın hastalıkta değişikler söz konusu olduğunda çeşitli kültürlerden 

insanlar bir araya gelmekte veya birbirleriyle iletişime geçmektedirler. Bundan dolayı son zamanlarda kültürlerarası 

iletişim hızlı bir gelişme göstermiştir. 

Farklı kültürden insanların birbirleriyle etkileşime geçmesi ve birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda, 
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insanlar etkili kültürlerarası iletişim sağlamak için kültürlerarası iletişimin ne kadar önemli olduğunu yeniden 

düşünmeye zorundadırlar. Çünkü kültürlerarası iletişim kurmak yanlış anlaşılmaların ve yanlış iletişimin önüne 

geçilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Kendi kültürü ile diğer kültürlerin farklılık gösterebileceğinin bilgisine sahip 

olan ve bu farklılıklara değer verip saygı gösteren insanların, diğer kültürden insanlarla uygun bir şekilde iletişim 

kurmak için daha yüksek motivasyona sahip olmaları ve bu konularda becerilerini geliştirmeleri kültürlerarası 

duyarlılığa sahip olduğunun göstergesidir (Lampert, 1993). 

Bu çalışmanın amacı bireyin kültürlerarası duyarlılığını etkileyecek bazı karakteristik özellikleri ve deneyimleri 

incelemektir. Bu araştırmada, iki grubun kültürlerarası duyarlılık seviyeleri konusunda potansiyel farklılıklar 

aranacaktır. Grupların, kültürlerarası iletişim hakkında eğitim alıp almadıklarıyla ve bazı diğer özellikleriyle 

aralarında var olan ilişkilerine odaklanılacaktır. Araştırmada temel olarak şu soru sorulacaktır: Kültürlerarası iletişim 

konusunda eğitim almış kişilerin kültürlerarası duyarlılık seviyeleri diğer insanlara göre yüksek midir? 

Kuramsal Çerçeve 

Kültür 

İnsanların içinde bulundukları fiziksel ortamda ve toplumda, adaptasyonlarını gerçekleştirebilmeleri için 

oluşturdukları tüm soyut, somut nesneler, alışkanlıklar ve davranışlara kültür denmektedir (Fang, 2012). Kültür 

sayesinde hayatımız kolaylaşır. Kültürün yardımıyla, dünyaya geldiğimiz andan itibaren, karşılaştığımız insanlara, 

objelere ve olaylara çeşitli anlamlar verebilmekteyiz; böylece, kendimizi içinde bulduğumuz ortam daha az ürkütücü 

ve daha az gizemli olmaktadır. Yani kültür dünyamızı daha az karmaşık bir yer yapar (Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2010).Küresel iş dünyasına bakıldığında kültüre ve iletişime dair farkındalığa sahip olunması, başarıyı yakalamak için 

elzem olarak görülmektedir. İçinde büyüdüğümüz kültür dünya görüşümüzü, değerlerimizi, yaşam şeklimizi önemli 

derecede etkilemektedir (Cameron & Quinn, 2011). Diğer kültürleri anlamak istiyorsak kültürlerarası iletişimi bilmek 

zorundayız. Yani, kültürlerarası iletişimi artık bir tercih biçiminden çıkarıp, organizasyonun varlığını sürdürebilmesi 

için bir gereklilik olarak düşünmeliyiz (Dodd, 2011). 

Kültür bilginin, geleneklerin, göreneklerin ve davranışların sosyal olarak nesilden nesle aktarılmasıyla öğrenilir (Hogg 

& Vaughan, 2007). Kültürün içinde değer yargılarını, kutsal nesneleri, fikirleri, ideolojileri, kitapları hatta filmleri 

bulabilirsiniz. Aynı kültürü paylaşmak insanlara hangi gruba veya topluluğa ait olduğunu gösterir. Birbirleriyle bağı 

olmayan; ancak, aynı bölgede yaşayan insanlar bile ortak bir kültüre sahip olduklarını, kendi bölgeleri dışındaki 

insanlardan nispeten ayrıldıklarını söyleyebilirler (Hofstede vd., 2010). Her ne kadar her kültürün kendine özgün 

özellikleri olsa da, tüm kültürlerin soyut manada paylaştığı ortak bileşenleri vardır. Dil, tarih, din, değerler, normlar ve 

semboller bu ortak bileşenlerin başlıca örneklerindendir (Hofstede vd., 2010). Kültürün bu öğelerini anlamak kültürler 

arası iletişimi anlamak için önemlidir. 

Sembol “Genel anlamıyla, yapısal bir ilişki, çağrışım, anlaşma, rastlantısal benzerlik, vb. yollarla başka bir şeyi temsil 

eden, onun varlığına işaret eden bir nesne, figür, imaj, mimik, eylem, olay, ses, harf, kelime, işarettir” (Budak, 2005, s. 

657). Semboller sözel mesajların yerine geçebilmektedir. Genellikle, sembolleri karşılaştırma yapmak, benzerlik 

kurmak, metafor yaratmak için kullanırız. “Bireylerin belli çevrelerde ve durumlarda ne yapması gerektiğini veya ne 

yapmaması gerektiğini gösteren öğrenilmiş davranışlara, inançlara ve kurallara norm denmektedir” (Budak, 2005, s. 

534). Normlar, kültürün içinde var olan, o kültürün üyelerine kılavuzluk eden, üzerinde uzlaşılma sağlanmış karşılıklı 

beklentiler ve kurallar bütünüdür. Grup üyeleri birbirini tanıdıkça bu normlar büyür, gelişir ve gittikçe katılaşır (Hogg 

& Vaughan, 2007). Geleneksel normlara olan destek azaldıkça, insanlar daha kolay bir şekilde bu normların dışına 

çıkabilmekte ve bu kişilere yaptırım uygulanma ihtimali düşmektedir (Anbarlı Bozatay, 2011). 

Değerler, “belli bir toplumda, neyin iyi, neyin kötü, doğru veya yanlış, arzu edilir veya arzu edilemez olduğu 

konusundaki ortak görüşler ve standartlardır” (Budak, 2005, s. 195). Değerler genelde tartışmaya pek açık değildir, 

normlara göre daha küreseldir ve daha soyuttur. Değerler davranışların uygun olup olmadığını ayrı ayrı belirtmez; daha 

çok, kişilere diğer insanları ve olayları değerlendirmeleri için kıstas verir (Hogg & Vaughan, 2007). Kültürlerin büyük 

bir kısmında ortak olan bazı değerlerde vardır. Eşitlik, özgürlük, dürüstlük ve adalet buna örnek olarak verilebilir 

(Peterson, 2004). Böyle değerler, tutum ve davranışlarımızı ölçmemiz ve geliştirmemiz için bizlere soyut standartlar 

gösterir. 

İnsanların düşünmeleri ve birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için oluşturulan belli semboller dizinine ise dil denir 

(Berry, 2011). Daha teknik bir ifadeyle, “her çeşit iletişimin aracı olan kendine ait kullanım kuralları bulunan sözlü, 

yazılı sembollere veya işaretlere” dil denir (Budak, 2005, s. 212). İnsanlar genellikle dili başkalarıyla iletişime geçmek 

için bir yol olarak kullanmaktadır. Dil içinde bulunduğumuz gerçekliği hem vücut diliyle, hem kelimelerle hem de 

yazılı bir dille tanımlamamıza fırsat verir; ayrıca duygularımızı, deneyimlerimizi ve bilgimizi paylaşmamız için sahip 

olduğumuz en büyük yeteneklerden bir tanesidir. Dil anlatılan durumu kafamızda canlandırmamıza yardımcı 

olmaktadır. Kültürün oluşmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kültür kullandığımız kelimeleri de etkiler 

(Hogg & Vaughan, 2007) ayrıca dilin kullanımı, içinde bulunulan kültüre özgü bir şekilde anlamsal olarak farklılıklar 

yaratabilir. 
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Kültür içinde önemli bir paya sahip olan etkenlerden bir tanesi de dindir. Geçmişi çok eskilere dayanan din nerdeyse 

tüm toplumlarda etkili olmuştur. Din beraberinde bazı inanç ve davranış kuralları getiren bir sistemdir (Keskin, 2004). 

Din kişiyi, kişinin toplum ile olan ilişkilerini, genel davranış kurallarını ve yükümlü olduğu bazı uygulamaları belirtir 

ve kişinin bunları yaşam şekli olarak benimsemesini ister. İnsanların yaşam şeklinin dinden etkilenmesi doğal olarak 

kültürü de etkilemektedir. Sonuç olarak kültürün çoğu öğesinde dinin etkileri görülebilmektedir (Berry, 2011). 

Kültürün özellikleri dikkate alındığında insanlar arasında pek çok farklılıkların olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılıkları bilmek, insanların kendilerinden farklı insanlara saygı ve anlayış göstermelerine yardımcı olabilir. 

İletişim 

İletişim anlamlandırma amacıyla mesajların kullanılma sürecidir (Dodd, 2011). İletişim içerisinde, iki ya da daha fazla 

kişi birbirlerine bir ifadeyi, bir düşünceyi veya bir duyguyu planlı bir şekilde paylaşmaya çalışırlar. Bu paylaşmada 

sözlü veya sözsüz bir şekilde hem mesaj iletirler hem de bu şekilde gelen mesajları anlamlandırmaya çalışırlar. Ancak, 

iletişim biçimi insandan insana değişebildiği gibi, kültürden kültüre de değişir (Dodd, 2011). İletişim devamlı değişen 

ve gelişen bir süreçtir. İnsanlar, devamlı iletişim içerisindedirler. Her zaman farklı bakış açılarıyla, farklı insanların 

mesajlarıyla, fikirleriyle karşı karşıya kalırlar. Bu da insanların kendilerinin de devamlı bir değişim göstermesine sebep 

olabilmektedir. Hangi şekilde maruz kalınırsa kalınsın, kurulan her iletişim kişileri etkiler (Berry, 2011, s. 359). Bundan 

dolayı iletişim kavramının hem teknik anlamda temel öğeleriyle hem de psiko- sosyal manada kişiler arasındaki 

etkileşimi de göz önüne alınarak incelenmesi gerekmektedir. 

İletişimin diğer yolları gibi sözsüz davranışlarda her kültürde aynı değildir (Hogg & Vaughan, 2007). Farklı 

kültürlerden gelen insanların kamusal bir alanda hangi sözsüz davranışların uygun olup olmadığına dair kurallar 

hakkında farklı anlayışları olabilir (Kramsch, 1998). İnsanlar iletişim içerisindeyken sadece söylenen sözleri 

dinlemezler, aynı zamanda, karşıdaki kişinin beden dili, jest ve mimiklerini takip ederler, anlam çıkarmaya çalışırlar. 

Örneğin, söylenen sözlerle kişinin mimik ve jestleri birbirine ters anlam ihtiva ediyorsa, mesajın asıl anlamı 

değişebilmektedir (Kramsch, 1998). Ancak işin daha da zor tarafı, farklı kültürlerde aynı jest ve mimiklerin farklı 

anlamlar içermesidir. Mesela, başparmakla işaret parmağının birleştirilerek bir çember oluşturmasının anlamı, 

Amerika’da “tamam”, Japonya’da “para”, Akdeniz ülkelerinde “sıfır”, Tunus’ta “seni öldüreceğim” anlamına 

gelmektedir (Devito, 2011). 

İletişimin ne amaçla kurulduğu ve ne işe yaradığı kişiden kişiye değişiklik gösterecek bir durumdur. Bunlardan bir tanesi 

insanların bazı ihtiyaçlarını karşılama isteğidir (Hogg & Vaughan, 2007). İnsanları iletişim kurmaya iten diğer bir 

sebepse diğer insanlarla arasında ilişki geliştirme isteğidir. Çünkü, ilişki iki kişi arasındaki bir çeşit bağdır (Hogg & 

Vaughan, 2007). İletişimin diğer bir işlevi ise bilgi toplamaya yardımcı olmasıdır. Kişi bilgi edinmeden bir toplum 

içinde varlık gösteremez. İletişim sayesinde öğrenme ve öğretme işlemi gerçekleşir (Nixon & Dawson, 2002). 

İlgimiz ve amacımız her ne olursa olsun, etkili iletişim kurabiliyorsak hayatımız önemli ölçüde gelişme gösterecektir 

(Peterson, 2004). İletişim süreci içerisinde toplumda rol sahibi olabilmekteyiz. Bundan dolayı duygularımızı, 

düşüncelerimizi, inandıklarımızı ve değerlerimizi paylaşabilmek için iletişim becerisine sahip olmamız gerekmektedir 

(Kramsch, 1998). İletişim kurabiliyorsak dünyanın her kültüründen insanı aynı işi yapması için bir çatı altında 

toplayabiliriz; belki sonuçlar farklı olabilir ancak iletişim süreci hep aynı kalabilmektedir (Dodd, 2011). Sonuç olarak, 

iletişim kavramını irdelerken, sürecin ne kadar etkin olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. 

İletişimin temel noktalarından bir tanesi de anlamaktır (Kramsch, 1998). Bundan dolayı, mesajı ileten kişi, vermek 

istediği mesajı en sade ve net şekilde, karşıdaki kişinin anlayabileceği düzeyde biçimlendirmek zorundadır. Aynı 

şekilde, mesajı alan kişinin de, ona bir mesaj iletilmek istenildiği durumda, iletişimin daha etkili olması için gerekli 

hassasiyeti göstermesi gerekir (Dodd, 2011). Sonuçta, iletişim iki taraflı ve etkileşim gerektiren bir süreçtir. Bu 

yüzden, iki taraf da hem gönderici hem alıcı olarak tanımlanabilir. İşte buna, kişiler arası iletişim denmektedir. 

İletişim kelimelerle kurulabildiği gibi, sözsüz veya görsel bir şekilde de kurulabilir. İnsanlar her zaman birbirlerine 

davranışsal olarak mesajlar gönderirler ve bu şekilde verilen mesajlardan anlam çıkarırlar. Bundan dolayı, insanlara 

üst kapalı veya açıkça gönderdiğimizin mesajların farkında olmamız gerekmektedir (Berry, 2011). Sözlü iletişim 

bilindik dilleri oluşturan (örneğin, Türkçe, İngilizce) konuşma ve yazı işaretleriyle gösterilebilen kelimelerin 

kullanılmasıdır. Genellikle, aynı dili konuşan insanlar birbirlerini daha rahat anlarlar; çünkü kelimelere benzer anlamlar 

yüklerler. Sözsüz iletişim ise yazı ve konuşma işaretlerinin kullanılmadığı her türlü iletişim biçimidir (Kramsch, 

1998). Örneğin, gülümsemek en bilindik sözsüz iletişim ürünüdür. Sosyal etkileşimin en önemli tamamlayıcılarından 

bir tanesi olan sözsüz iletişim sayesinde kişiler kendi haklarında izlenimler oluşturmak için çeşitli sözsüz iletişim 

yöntemleri sergileyebilirler (Hogg & Vaughan, 2007). 

İnsanların kültürler arası iletişim konusunda duyarlılıklarını geliştirmeleri kendilerine ve karşılaştıkları farklı 

kültürden kişilere büyük ölçüde yardımcı olabilir. Önyargıların kırılması, ayrımcılığın azalması, paylaşımların artması, 

organizasyonlarda etkili ve verimli takım çalışmaları oluşturulması için kişilerin bu konudaki duyarlılıklarının 

arttırılması ilk adım olabilir. Günümüzde, iletişim teknolojisinin hızla ilerlemesi, sosyal medyanın gelişmesi ve 

uluslararası projelerin üretilmesi pek çok farklı kültürden insanın bir araya gelmesini veya etkileşime geçmesini 

sağlamaktadır. Farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçen insanların genel olarak kültürlerarası duyarlılığı yüksek 
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olmaktadır (İshii, 2011). Bu duruma benzer şekilde, bu çalışma da farklı uluslardan insanların bir araya geldiği ve 

program süresince birbirleriyle etkileşim içinde bulundukları Dünya Gençlik Gemisi Programının şu an iş dünyasında 

olan geçmiş katılımcılarından oluşmaktadır. Dünya Gençlik Gemisi Programının genel tanım ve çerçevesi şu 

şekildedir: 

Dünya Gençlik Gemisi Programı, 1989 yılından beri her sene aralıksız olarak Japon hükümeti tarafından 

düzenlenen ve finanse edilen bir kültürel değişim programıdır. Bu değişim programı her sene dünyanın 

farklı ülkelerinden 18-30 yaş arası gençleri bir araya getirerek çeşitli kültürel, sosyal ve spor aktiviteleriyle, 

onlara birbirlerini tanıma fırsatı verir. Böylece, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda 

bulunmayı, önyargıları ve değişik kültürler hakkındaki yanlış fikirleri yenmeyi ve bu şekilde dünya barışına 

katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla her yıl on iki farklı ülkeden on ikişer katılımcı ve Japonya’dan 

120 katılımcı ilk başta Japonya’da bir araya gelmekte, daha sonra da yaklaşık elli gün süren bir yolculuk 

olan bu proje için kiralanan gemiye binmekte ve önceden belirlenen ve her sene değişen bir rotayla seyahat 

etmektedir. Yüzen bir üniversiteyi andıran gemi yolculuğu boyunca katılımcılar belli bir program 

çerçevesinde çeşitli aktivitelere katılmakta ve dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret etme imkânı bulmaktadırlar. 

Daha çok ülkenin ve gencin programa katılmasını sağlamak amacıyla her sene katılan ülkeler ve rota 

değişmektedir (Dünya Gençlik Gemisi Türkiye Web Sayfası). 

Farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçen insanların genel olarak kültürlerarası duyarlılığı yüksek olmaktadır (İshii, 

2011). Kültürlerarası iletişim konusunda beceri sahibi olmak, kültürlerarası ortamlarda daha etkili ve verimli iletişim 

kurmayı sağlayabilmektedir. Araştırmanın, Dünya Gençlik Gemisi Programı katılımcıları için program süresince 

çeşitli dersler verilmiştir. Katılımcılar önceden farklı gruplara dışarıdan rastgele atanarak derslere kaydolmuşlardır. 

Böylece her grup belli bir dersi almıştır. Bu derslerden bir tanesi de kültürler arası iletişim ve anlayış konusunda 

verilmektedir. Bu dersi programın tüm katılımcıları almayıp, sadece program katılımcılarının bir kısmı almaktadır. 

Dünya Gençlik Gemisi Programında alınan kültürlerarası anlayış dersinin temel amacı bireylerin kültürlerarası iletişim 

ve anlayış konusuna kendi cevapları bulmasıdır (İshii, 2011). Bu derste sorulan iki temel soru vardır: Kültürler arası 

anlayış ve iletişim nedir ve bu konuda nasıl başarılı olunabilir? Ders süresince katılımcılar empati, negatif yargılamanın 

askıya alınması ve kabullenme gibi başlıklar etrafında tartışmalar yürütmüşlerdir. Ayrıca, derste öğrenilenlerin, 

program süresince ders dışında da uygulanması için katılımcılar teşvik edilmişlerdir. Bu çalışmada, farklı kültürlerden 

insanlarla iletişim tecrübesine sahip olunsa bile, bu konuda eğitim almanın bakış açısını ve davranışları 

etkileyeceğinden aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H1: Dünya Gençlik Gemisi Programına katılıp, program süresince kültürlerarası anlayış dersini alan kişilerin 

kültürlerarası duyarlılık seviyeleri programın diğer katılımcılarına göre daha yüksektir. 

Kültürlerarası duyarlılık seviyesine kişilerin sahip oldukları bazı özelliklerde etkili olabilir. Bundan dolayı cinsiyet,  iş 

tecrübesi, yaş, ne kadar sıklıkla farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçildiği ve çok uluslu bir organizasyonda 

çalışılıp çalışılmadığı gibi değişkenlerin olası etkisi ayrıca analiz edilmiştir. 

Yöntem 

Araştırma, kültürlerarası etkileşim ortamında verilen kültürlerarası iletişim ve anlayış eğitiminin bireylerin 

kültürlerarası duyarlılık seviyeleri üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmadır. Bahsi geçen Gençlik Gemisi Programı 

öncesinde katılımcılar rastgele hangi eğitimleri alacaklarına dair gruplara dağıtılmışlardır. Katılımcılar hangi eğitimlere 

katılacaklarını programın başında öğrenmişlerdir. Kültürlerarası anlayış ve iletişim eğitiminin, kültürlerarası duyarlılık 

üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırmanın desenini son test eşleştirilmiş kontrol gruplu deneysel desen 

oluşturmuştur. Bu yolla araştırmada deney öncesi ölçümün iç ve dış geçerlik üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan 

kaldırılması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, son-test kontrol gruplu desen kullanılarak, ön-testin, son-test olarak tekrar 

uygulanacak olmasından doğabilecek hatırlama etkisinin engellenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bağımlı değişken 

kültürlerarası duyarlılık seviyesidir. Bağımsız değişken ise kültürlerarası anlayış ve iletişim eğitimidir. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın katılımcıları şu an çeşitli sektörlerde iş hayatında olan geçmiş Dünya Gençlik Gemisi Programı 

katılımcılarından oluşmaktadır (N = 73). Chen ve Starosta tarafından hazırlanan 24 maddelik Kültürlerarası Duyarlılık 

Ölçeği orijinal dilinde İngilizce olarak internet üzerinden uygulanmıştır. Programın 2014 yılı bitişini takip eden ayda 

katılımcılara e-mail ve Facebook web sitesi yoluyla ulaşılmış, ölçeğin internet üzerindeki linki doldurulmak üzere 

katılımcılara gönderilmiştir. Dünya Gençlik Gemisi Programına katılan 13 farklı ülkeden 250 kişilik bir evren içinde 

ulaşılan 73 kişiden elde edilen verilere göre kültürlerarası anlayış dersini alan katılımcı sayısı 28 (% 38), bu dersi 

almayanlar ise 45 (% 62) kişidir. Katılımcılardan elde edilen cinsiyet, iş tecrübesi, yaş, ne kadar sıklıkla farklı 

kültürlerden insanlarla iletişime geçildiği, çok uluslu bir organizasyonda çalışılıp çalışılmadığı ve önceden 

kültürlerarası iletişim konusunda eğitim alınıp alınmadığı gibi diğer demografik bilgiler ise tablo 1’ de verilmiştir.  
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Tablo 1. Örneklemin Demografik Bilgileri 

  Kişi Sayısı Yüzde 

 

 

Cinsiyet 

 

Erkek 

 

31 

 

42,5 
 

Kadın 

 

42 

 

57,5 
 

 

Yaş aralıkları 

18-25 14 19,2 

26-30 27 37,0 

31-40 23 31,5 

41-50 8 11,0 

51-60 1 1,4 

61 ve üstü 0 0 

 

 

İş Tecrübesi 

0-1 yıl 6 8,2 

1-5 yıl 21 28,8 

5-10 yıl 24 32,9 

10-15 yıl 13 17,8 

15-20 yıl 4 5,5 

20 yıl ve üstü 5 6,8 

 

Farklı Kültürlerden 

İnsanlarla Görüşme 

Sıklığı 

Hiç 0 0 

Bazen 9 12,3 

Sık sık 22 30,1 

Genellikle 11 15,1 

Sürekli 31 42,5 

Çok Uluslu Bir 

Organizasyonda 

Çalışılıyor Mu? 

Evet 30 41,1 

 

Hayır 

 

43 

 

58,9 
Kültürlerarası İletişim 

Konusunda Eğitim 

Alındı Mı? 

Evet 32 43,8 

 

Hayır 

 

41 

 

56,2 
 

İngilizce Seviyesi 

Başlangıç 1 1,4 

Orta 14 19,1 

İleri 58 79,5 

 

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği 

Kültürlerarası farkındalık insanlara kültürlerarası ortamlarda nasıl düşünüp nasıl davranılacağına dair bilişsel bakış açısı 

sunan bir kavramdır. Bu ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik analizleri çeşitli çalışmalarca onaylanmıştır. Örneğin, aynı 

ölçek Almanya’da farklı kültürlere bu ölçek uygulanabilir mi diye kullanılmıştır ve sonucun olumlu olduğu kanaatine 

varılmıştır (Fritz vd., 2001). Bu araştırmada Chen ve Starosta’nın geliştirdiği Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin 

(Intercultural Sensitivity Scale) seçilme sebebi, bu ölçeğin kültürlerarası iletişim konusunda tüm boyutları incelemesi 

ve farklı gruplardan insanlara uygulanabilmesidir. 

Bu ölçek kültürlerarası duyarlılığı ölçen 24 soruluk bir anketten oluşmaktadır. Bu ölçekte kültürlerarası duyarlılık 

konusunda beş duygusal boyut incelenmektedir. Ölçek içerisinde, ilki 7 maddelik iletişimde sorumluluk, ikincisi 6 

maddelik kültürel farklılıklara saygı, üçüncüsü 5 maddelik iletişimde kendine güvenme, dördüncüsü 3 maddelik 

iletişimden hoşlanma ve son olarak da 3 maddelik iletişimde dikkatli olma boyutu olmak üzere 5 boyut 

araştırılmaktadır. Araştırmaya katılanlar, ifadelere katılıp katılmama derecelerine göre cevap vermektedirler. Her ifade 

için 5’li Likert tipi derecelendirme kullanılmaktadır. Bu derecelendirme de (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) 

katılmıyorum, (3) kısmen katılıyorum , (4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum olarak kabul edilmektedir. Bu ölçekte 

yüksek puan alınması, kültürlerarası duyarlılık seviyesinin yüksekliğini göstermektedir (Chen & Starosta, 2000). Ölçek 

sonuçları hesaplanmadan önce 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20 ve 22. maddeler tersine puanlanmıştır. Çünkü bu maddeler 
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olumsuz ifadeler içermektedir. Kültürlerarası duyarlılık ölçeği çeşitli kültürlerde uygulanmışbir ölçektir ve bundan 

dolayı çeşitli dillere çevrilmiştir (Peng, 2006; Frizt & Mollenberg, 2001; Chen & Starosta 2000). Çeşitli kültürlerde 

geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış olan ölçeğin bu çalışmada kullanılan İngilizce versiyonunun toplam 

Cronbach’s alpha değeri .86’dır (Chen & Starosta, 2000). 

Veri Analizi 

Toplanan veriler SPSS 19.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bireylerin Kültürlerarası Duyarlılık 

Ölçeğine verdiği cevapların karşılığı ham puan olarak hesaplanmıştır. Sonrasında bireylerin, ölçekte bulunan 5 

duygusal boyut üzerindeki ortalamaları ve tüm ölçek üzerinden genel ortalaması ortaya çıkarılmıştır. Bağımsız iki grup 

arası farkların testi yoluyla bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Bulgular ve Yorumlama 

24 maddelik ölçekte teorik olarak tüm maddelerden en düşük puan olan 1’i alan kişi toplamda 24 puan elde edecektir. 

Aynı şekilde her maddeden orta puan olan 3’ü alan kişi toplamda 72 puan, her maddeden en yüksek puan olan 5’i alan 

kişi ise toplamda 120 puan elde edecektir. Tüm katılımcıların Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği üzerinde edindiği 

toplam puanlar ortalamanın üzerindeki % 40’lık dilimde yer almaktadır ve çoğunluğu ölçekteki en yüksek puan dilimi 

olan % 20’lik kısmı temsil eden 96-120 puan aralığındadır. Ölçekten elde ettiği skor göz önüne alındığında teorik 

olarak ölçekte çok yüksek bir konumdadır. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinde alınan puanın yükselmesi 

kültürlerarası duyarlılığında artmasına işaret etmektedir (Chen & Starosta, 2000). Bu da genel olarak katılımcıların 

kültürlerarası duyarlılık seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Hipotez 1’e göre Dünya Gençlik Gemisi Programına katılıp, program süresince kültürlerarası anlayış dersini alan 

kişilerin kültürlerarası duyarlılık seviyelerinin programın diğer katılımcılarına göre daha yüksek olması 

beklenmektedir. Bu hipotezin doğrulanması için Dünya Gençlik Gemisi Programına katılmış olanlar, program 

süresince kültürlerarası anlayış dersini alanlar birinci grup ve bu dersi almayanlar ikinci grup olmak üzere ikiye 

ayrılmışlardır. Bu hipotezin doğrulanması için, iki grubun toplam puan ortalaması ve ölçekte yer alan 5 duygusal 

boyutun puan ortalaması, bağımsız iki grup arası farkların testi ile analiz edilmiştir. İki grubun ortalamaları arasında 

sadece bir boyutta istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur; bundan dolayı hipotez 1 kısmen kabul edilmiştir. 

Ölçeğin 5 boyutu ve genel ölçek üzerinde elde edilen ortalamalar gruplar arasında karşılaştırıldığında ortaya hipotez 

1’i destekleyen tek bir boyutta sonuç çıkmıştır. İstatistiksel olarak önemli bir fark bulunan iletişimde dikkatli olma 

boyutunda birinci grup 4.08 ortalama ve .51 ortalama alırken, ikinci grup 3.79 ortalama ve .62 standart sapma almıştır 

( t(71) = 2.088, p = .04 , d = .291). İki grubun ölçek üzerindeki 24 madde üzerinden genel ortalaması göz önüne 

alındığında, Gemi Programında kültürlerarası anlayış dersini almış kişilerin 4.32 ortalama ve .28 standart sapması ile 

ikinci grubun 4.24 ortalama ve .33 standart sapması arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. Kültürel 

farklılıklara saygı, iletişimde sorumluluk, kendine güvenme ve iletişimden hoşlanma boyutlarında ise iki grup arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark görülmemiştir. Kültürel farklılıklara saygı boyutunda birinci grup 4.57 ortalama ve 

.29 standart sapma elde ederken, ikinci grup 4.57 ortalama ve .39 standart sapma elde etmiştir. İletişimde sorumluluk 

boyutunda birinci grup 4.32 ortalama ve .26 standart sapma elde ederken, ikinci grup 4.21 ortalama ve .45 standart 

sapma elde etmiştir. Kendine güvenme boyutunda birinci grup 

4.09 ortalama ve .66 standart sapma elde ederken, ikinci grup 4.03 ortalama ve .53 standart sapma elde etmiştir. 

İletişimden hoşlanma boyutunda birinci grup 4.42 ortalama ve .39 standart sapmaya sahipken, ikinci grup 4.43 

ortalama ve .43 standart sapmaya sahiptir. (bknz. Tablo 2) 

Tablo 2 . Program Sürecinde Kültürlerarası Anlayış Dersini Alanların ve Dersi Almayanların Ölçülen Sonuçları     

                                         Dersi Aldı. N            Ort.                     SS.                 Std. Hata Ort 

Ölçek 

Ortalaması 

Evet 28 4.3185 .27783 .05250 

Hayır 45 4.2380 .33494 .04993 

Kültürel 

Farklılıklara 

Saygı 

Evet 28 4.5714 .28842 .05451 

Hayır 45 4.5704 .38842 .05790 

İletişimde 

Sorumluluk 

Evet 28 4.3214 .26263 .04963 

Hayır 45 4.2127 .44620 .06652 

Kendine 

Güvenme 

Evet 28 4.0929 .65655 .12408 

Hayır 45 4.0267 .52674 .07852 

İletişimde Dikkatli 

Olma 

Evet 28 4.0833 .51018 .09642 

Hayır 45 3.7926 .61664 .09192 

İletişimden Hoşlanma Evet 28 4.4167 .39153 .07399 

Hayır 45 4.4296 .43007 .06411 
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Diğer Analizler 

Ölçeğin 5 boyutu üzerinden elde edilen ortalamaya ve genel ölçek ortalamasına iş tecrübesi, yaş, ne kadar sıklıkla farklı 

kültürlerden insanlarla iletişime geçildiği ve çok uluslu bir organizasyonda çalışılıp çalışılmadığı gibi değişkenlerin 

olası etkisi ayrıca analiz edilmiştir. Bağımsız iki grup arası farkların testi yoluyla yapılan analizlerde bu değişkenlerin 

hiç birinin istatistiksel olarak bir fark yarattığı bulunamamıştır. Böylece denebilir ki, iş tecrübesi, yaş, ne kadar sıklıkla 

farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçildiği ve çok uluslu bir organizasyonda çalışılıp çalışılmadığı gibi 

değişkenlerin katılımcıların kültürlerarası duyarlılık seviyeleri üzerinde bir etkisi yoktur. 

Ölçeğin 5 boyutunda ve genel ölçek üzerinde elde edilen ortalamalar göz önüne alındığında, katılımcıların cinsiyeti 

faktörü temelinde bağımsız iki grup arası farkların testi yoluyla analiz yapılmıştır. Oluşturulan grupların çoğunluğunda 

kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre kültürel farklılıklara saygı boyutunda istatistiksel olarak önemli bir fark 

yarattığı Dünya Gençlik Gemisi Programı katılımcıları arasında yapılan analizde ortaya çıkmıştır. Bu grupta kadın 

katılımcılar 4.66 ortalama ve .25 standart sapmaya sahipken, erkek katılımcılar 4.45 ortalama ve .43 standart sapmaya 

sahiptir ( t(71) = - 2.587, p = .012, d = -.207). Dünya Gençlik Gemisi Programı katılımcılarından kültürlerarası anlayış 

dersini almayan katılımcılar arasında yapılan analizde kadın   katılımcılar 

4.71 ortalama ve .25 standart sapma gösterirken, erkek katılımcılar 4.40 ortalama ve .46 standart sapma göstererek 

istatistiksel önemli bir farka işaret etmiştir ( t(43) = - 2.834, p = .007, d = - .307). Dünya Gençlik Gemisi Programı 

katılımcılarından kültürlerarası anlayış dersini alan katılımcılar arasında yapılan analizde ise böyle bir fark 

bulunamamıştır. Kültürler arası anlayış ve iletişim dersini alan katılımcılar arasında, kadın katılımcılar 4.59 ortalama ve 

.24 standart sapmaya sahipken, erkek katılımcılar 4.55 ortalama ve .36 standart sapmaya sahiptir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın amacı kültürlerarası anlayış ve iletişim konusunda alınan eğitim ile kültürlerarası duyarlılık arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkiyi etkileyebilecek cinsiyet, iş tecrübesi, yaş, ne kadar sıklıkla farklı kültürlerden insanlarla 

iletişime geçildiği ve çok uluslu bir organizasyonda çalışılıp çalışılmadığı gibi değişkenlerin olası etkisine de 

bakılmıştır. Tüm katılımcıların doldurduğu ölçek sonucunda elde edilen veriler incelenmiştir. Katılımcılar, Dünya 

Gençlik Gemisi Programının geçmiş katılımcılarına kültürlerarası anlayış eğitimini alıp almadıkları sorulmuştur. 

Dünya Gençlik Gemisi Programı 

Bu araştırmanın tüm katılımcıları farklı kültürlerden insanlarla etkileşime geçme tecrübesine sahiptirler. 

Katılımcılardan elde edilen demografik bilgiler de, katılımcıların yüksek oranda faklı kültürlerden kişilerle iletişime 

geçtiğini desteklemektedir. Bu tecrübeye sahip olan kişilerin kültürlerarası duyarlılık seviyesinin yüksek olması 

beklenmektedir. Nitekim elde edilen bulgular tüm katılımcıların teorik olarak ortalamanın üstünde bir kültürlerarası 

duyarlılık seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, her ne kadar bu çeşit tecrübeye sahip olunsa da 

yapılandırılmış bir etkileşim ortamında bulunmak kültürlerarası duyarlılık seviyesine olumlu yönde etki bırakmaktadır. 

Bu durum gösteriyor ki, Dünya Gençlik Gemisi Programı gibi yapılandırılmış bir kültürlerarası etkileşim ortamında 

yer alan bireylerin farklı kültürel değerlere saygı gösterme, farklı kültürlerle iletişime geçerken bazı sorumluluklar 

üstlenme gerekliliğine dair farkındalıkları zaten vardır. Aynı şekilde, bu etkileşim ortamında birçok kültürle iletişime 

geçen bireylerin kültürlerarası iletişime geçerken kendilerine olan güvenleri de yükselmektedir. Zaten farklı kültürlerle 

bir arada bulunmaktan zevk alan kişiler farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçerler ve bu konuda daha yüksek bir 

motivasyon sahibi olurlar. Bu durum, neden tüm katılımcıların farklı kültürlerden insanlarla etkileşim tecrübesine 

sahip olduğunu açıklayabilir. 

Kültürlerarası Anlayış Eğitimi 

Kültürlerarası anlayış ve iletişim konularında verilen eğitimler kişilerin bu çeşit iletişime dair farkındalıklarını 

geliştirdiğinden kültürlerarası duyarlılıklarını yükseltmektedir. Dünya Gençlik Gemisi Programında verilen 

Kültürlerarası Anlayış dersi önceden içerik ve uygulamalarıyla planlanmış, kültürlerarası etkileşim ortamında bu 

planların hayata geçirilmesi fırsatını yakalamış bir derstir. Çünkü Gemi Programında bu eğitimi alan kişiler ders 

sonrasında da devamlı bir şekilde farklı kültürlerden insanlarla bir arada olabilmektedir. Araştırmanın sonuçları da 

bunu desteklemektedir. Veriler incelendiğinde görülmektedir ki, iletişimde dikkatli olma boyutunda, Gemi 

Programında kültürlerarası anlayış dersini almış olan bireyler aynı zamanda Gemi Programının diğer katılımcılarına 

göre de istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermektedir. Bu sonuçlara göre, Dünya Gençlik Gemisi Programının 

genel olarak sunduğu pozitif etkileşim şartlarının tüm katılımcılar arasında eşit olduğu varsayıldığında, kültürlerarası 

anlayış eğitiminin iletişimde dikkatli olma boyutundaki tekil etkisi ortaya çıkmaktadır. Yani bu eğitimin Dünya 

Gençlik Gemisi Programının pozitif etkisine ek olarak iletişimde dikkatli olmanın gerekliliğini öğrettiği söylenebilir. 

Cinsiyet Faktörü 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde oluşturulan grupların çoğunda kadınlar erkeklere göre kültürel farklılıklara saygı 

boyutunda istatistiksel olarak önemli bir ortalama farkıyla daha yüksektir. Bu fark Dünya Gençlik Gemisi Programı 

katılımcıları arasında ve Dünya Gençlik Gemisi Programı katılımcılarından kültürlerarası anlayış dersini almamışlar 
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arasında görülmektedir. Kadınların empati konusunda daha yetenekli olduğu çeşitli çalışmalarca öne sürülmüştür 

(Mestre vd., 2009). Bu araştırmadaki kadınların böyle bir etkiye sahip olması bu durumun sonucunda olabilir. Ancak, 

farkın Gemi Programına katılmış kişiler arasında görülmesi kadınların kendilerine sunulan kültürlerarası etkileşim 

ortamından daha olumlu şekilde etkilendiğini desteklemektedir. Gemi programı içinde kültürlerarası iletişim dersini 

almış kişiler arasında böyle bir farkın bulunmaması, kültürlerarası anlayış dersinin hem kadınların hem erkeklerin 

kültürlerarası duyarlılıklarını benzer şekilde yüksek bir derecede etkilediği ve duyarlılık seviyelerini birbirine 

yakınlaştırdığı görüşünü güçlendirmektedir. 

Gelecek çalışmalar için önerilen noktalardan bir tanesi, katılımcı sayısını ve katılımcı ulus sayısının arttırılmasıdır. 

Örneklemlerin büyütülmesiyle daha tatmin edici sonuçlar ortaya çıkabilir. Kültürlerarası duyarlılığı etkileyen çok daha 

çeşitli faktörler olabilir. Örneğin kişilerin hangi sektörde çalıştığı, hangi birimlerde ne tür işler yaptığı bu duyarlılığı 

etkileyecek faktörler arasına alınabilir. Gelecek çalışmalarda, kişilerin yurtdışına çıkıp çıkmadığı ve çıktıysa ne kadar 

süreyle yurtdışında kaldığı demografik bilgilerine ulaşılabilir. Bu bilgiler ışığında kültürlerarası duyarlılığı etkileyecek 

yeni etkenler bulunabilir. 

Öneriler 

Kültürlerarası anlayış ve iletişim eğitiminin kültürlerarası duyarlılığa nasıl etki ettiğinin daha iyi bir şekilde 

anlaşılması için, bireylerin eğitim öncesi ve sonrası kültürlerarası duyarlılık seviyelerinin ölçülmesi, aradaki potansiyel 

farkın daha belirgin şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilir. Son olarak, Gemi Programı katılımcılarının ve Gemi 

Programına katılmamış kişiler gibi iki grup karşılaştırıldığında, önceden aldıkları kültürlerarası anlayış ve iletişim 

eğitimlerinin planı, süresi ve içeriği hakkında bilgiler edinilmesinde fayda vardır. Gelecek araştırmalarda bu 

eğitimlerin daha iyi anlaşılması için katılımcılarla bireysel görüşmeler yapılabilir. 

Günümüz Türkiye’si de farklı kültürlerden, uluslardan insanların bir arada yaşamaya başladığı ülkelerden biri haline 

gelmektedir. Ortadoğu’dan savaş nedeniyle kaçan mülteciler, Avrupa’ya ulaşmak için Türkiye üzerinden kaçak 

girmeye çalışan Afrikalı mülteciler, önceden turistik bölgelere yerleşen ama artık Türkiye’nin birçok kentinde 

yaşamaya başlayan Avrupalılar, gelişen inşaat sektörünün çektiği Arap yatırımcılar, Türkiye içerisinde kültürel 

farklılıkların artacağına dair bir işaret olarak gösterilebilir. Gelen yabancılar yavaş yavaş belli iş kollarında yer 

almaktalar, kayıtlı ya da kayıtsız çalışmaktadırlar. Yerleşen yabancıların ülke içerisinde iş dünyasında görülme sıklığı 

artabilecektir. Bu sebeple, ülkemizde de organizasyonlar içinde çeşitli kültürlerden insanlar yakın gelecekte var 

olacaktır. Bundan dolayı, ülkemiz içinde çok uluslu olma yönünde stratejiler geliştiren organizasyonların kültürlerarası 

iletişim eğitimi hakkında planlama ve araştırma yapması fayda gösterilebilir. 

Limitler 

Bu araştırmanın çeşitli limitleri vardır. Bunlardan en belirgin olanı tüm kültürlerin bu çalışmada temsil 

edilememesidir. Çalışmada 13 farklı ülkeden katılımcı olmasına rağmen tüm bölgeler ve ülkeler eşit derecede temsil 

edilmemiştir. Bundan dolayı bu çalışmanın sonuçları tüm dünya kültürlerini kapsayacak şekilde 

genelleştirilmemelidir. 

Diğer bir limit ise kişilerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin neyi ölçeceğini tahmin edip, gerçek cevaplar yerine 

politik cevaplar vermeye çalışmasıdır. Bu limitin etkisini en aza indirgemek ve katılımcılarda bir sosyal grubu temsil 

ettikleri hissini yaratmamak için, katılımcılar ilk olarak ölçeği doldurup, sonrasında kültürlerarası anlayış ve iletişim 

dersini alıp almadığını ve hangi ulustan olduğu gibi soruları cevaplamıştır. 

Araştırmanın başka bir limiti ise İngilizce olarak sunulan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin bazı maddelerinin tam 

olarak anlaşılmaması olabilir. Her ne kadar katılımcıların % 80’den fazlası ileri seviyede ve sadece 1 kişi başlangıç 

seviyesinde İngilizce bilse de, anadilleri İngilizce olmayan kişiler bazı hatalı yanıtlar verebilirler. 
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ÖZET 

Örgütsel sessizlik, örgütlerde karşılaşılan problemler veya konulara çalışanların ortak ve kasıtlı olarak tepki 

vermemeleri durumu veya duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmamaları olarak tanımlanabilir.  Whistleblowing 

ise bir işletmedeki ahlaki olmayan davranışların duyurulması yani etik olmayan davranış ve olayların açığa çıkarılması 

olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, ‘Örgütsel Sessizlik’ ve ‘Whistleblowing’ arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olup 

olmadığını araştırmaktadır. ‘Örgütsel Sessizlik’ ve ‘Whistleblowing’ arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan anket 

çalışması Gaziantep Binevler semtinde bulunan banklardaki 46 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Anket sonuçlarının 

değerlendirilmesinde “SPSS” istatistiki analiz programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeni 

açısından kadın çalışanların erkek çalışanlara göre whistleblowing düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş, 

ancak istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir. İşe yeni başlayan (0-5 yıl hizmet süresi) çalışanların 

örgütsel sessizlik ortalamaları diğer çalışanlara göre daha fazladır. Çalışanların örgüt içerisinde çalışma süreleri arttıkça 

örgütsel sessizlik düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan fark analizleri sonuçlarının istatistiksel 

bakımdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yapılan korelasyon analizi sonucunda whistleblowing ile örgütsel 

sessizlik arasında negatif yönlü (r= -0.419) ve istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0,05) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sessizlik, Örgütsel Sessizlik, Whistleblowing. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANISATIONAL SILENCE AND  WHISTLEBLOWING: A 

SURVEY ON THE BANKS IN GAZIANTEP PROVINCE 

 

ABSTRACT 

Organisational silence can be defined as the situation of employees’ not giving public and deliberate reactions against 

the problems and issues encountered in the organizations or not sharing their feelings and thoughts with others. And 

whistleblowing can be defined as the situation of giving nonethical behaviours publicity; in other words, disclosing 

nonethical behaviours and events. This study searches whether there is a relationship between organisational silence and 

whistleblowing. A survey study which is employed in order to measure the relationship between organisational silence 

and whistleblowing was conducted on 46 employees working in the banks of Binevler district of Gaziantep province. In 

the analysis of the survey results, SPSS program was used. As a result, women employees were found to have higher 

levels of whistleblowing than men employees, but any statistically significant difference was not found. Those who 

were employed for less than 5 years are found to have more organisational silence mean than the other employees. It 

was found that as employees’ working time in the organisation increase, their organisational silence level decrease. 

Moreover, it was found that results of the difference analysis were statistically significant (p<0,05). As a result of the 

correlation analysis, a negative (0.419) and statistically significant (p<0,05) relationship was found. 

Key words: Silence, Organisational Silence, Whistleblowing 
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GİRİŞ 

Küresel rekabet ortamıyla birlikte rekabetçi ve sürekli dinamik hale gelen yönetim yapısı, giderek artan ve çeşitlenen 

müşteri beklentileri ve kalitenin sürekli artması için çalışanlardan daha fazla sorumluluk yüklenmelerini, karar 

süreçlerine daha fazla katılmalarını, gerekli şart ve durumlarda inisiyatif almalarını, kendi görüşlerini dile getirmelerini, 

her platformda etkin iletişim kurmalarını, kendilerine ve içinde bulundukları takımlarına güvenmelerini, bilgiyi daha 

çok paylaşmalarını ve grup dayanışması içinde işletmenin amaçları doğrultusunda çalışmalarını beklemektedir 

(Zerenler, 2014: 171). 

Ancak uygulamada bu her zaman böyle olmamaktadır. Çalışanların bir kısmı, örgütün amaçlarının gerçekleşmesine 

katkı sağlayacak samimi düşünce, bilgi ve görüşlerini bilerek ifade etmeyip sessiz kalmaktadır. Bu durumda, çalışanlar 

örgüt içindeki bazı uygulamaların yanlış olduğunu, sonuçların olumsuz olacağını düşündüğü halde bunu söylemekten 

kaçınmaktadır. Bu anlamda örgütsel sessizlik, çalışanların işle ilgili konular ve sorunlar hakkındaki bilgilerini, 

görüşlerini ve kaygılarını bilinçli, kasıtlı ve amaçlı olarak yönetimle paylaşmamaları, kendilerine saklamaları olarak 

ifade edilmektedir (Morrison, 2000: 708). (Koçel, 2014: 536). 

Dolayısıyla, çalışanların örgütün amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayacak bilgi ve birikimini esirgemesiyle sessiz 

kaldıkları konularda artışların olması ve bu durumdan dolayı rahatsızlıkların artması sonucunda, söz konusu 

sorunsallarla etik değerler ölçüsünde mücadele edebilmek için whistleblowing hareket tarzına yönelebilecekleri göz ardı 

edilmemelidir (Demir, 2014: 2). 

Yapılan literatür taramasında örgütler için son derecede önemli olan örgütsel sessizlik ile whistleblowing arasındaki 

ilişki yeterince inceleme alanı bulamamış, özellikle de yerli ve yabancı literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalar 

oldukça kısıtlı kalmıştır. Dolayısıyla bahsedilen değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinin literatüre önemli katkı 

getireceği ve aynı zamanda sonraki çalışmalar için temel oluşturacağı düşünülmüştür. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde çalışmanın amacı, çalışma ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir role sahip olan 

örgütsel sessizlik algısı ile whistleblowing arasındaki ilişki tespit etmektir. Çalışmada öncelikle örgütsel sessizlik ve 

whistleblowing kavramlarına yönelik bir kavramsal çerçeve ortaya konulmuş olup, ardından Gaziantep ilindeki 

bankalarda çalışanlar üzerinde yapılan araştırmaya ve bu araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Örgütsel Sessizlik 

Sürekli gelişen ve değişen, müşterilerin tercih ve beklentilerinin arttığı, kalitenin arttığı, rekabetin olduğu bir dünyada 

yaşamaktayız buna bağlı olarak uzun çalışma saatleri, çalışanın hak etmediği ücretler, işten çıkarmalar, çalışanlara 

değer verilmemesi bunun gibi birçok nedenden dolayı çalışanlar örgütte meydana gelen değişikliklere bağlı olarak 

çalışanlar bilerek veya bilmeyerek sessiz kalmaktadır (Oruç, 2015: 24). 

Sessizlik, insanların sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, fikir ve düşüncelerini içinde barındırıp dışa aktarmaması 

olarak ifade edilmektedir (Yaprak, 2014: 5). Türk Dil Kurumu (2005) sözlüğünde ise, sessizliğin tanımı “Sessiz olma 

durumu, ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût” olarak geçmektedir. Örgüt yazınında sessizlik, aktif, bilinçli, kasıtlı 

ve amaçlı bir davranış olarak incelenmektedir. Morrison ve Milliken 2000’e örgüt boyutunda sessiz kalmak, çalışanların 

örgütsel sorunlara ilişkin görüş ve fikirlerini esirgemesi olarak ifade edilmektedir. 

Örgütsel sessizlik bir örgütün karşılaştığı ciddi sorunlara karşı gösterdiği tepkisini ifade etmektedir (Henriksen, 2006: 

1539). Örgütlerde sessizlik kavramı başlangıçta bir bağlılık işareti olarak görülse de esas olarak çalışanın örgütsel konu 

ve sorunlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmakla beraber bu bilgiyi bilinçli olarak saklaması şeklinde betimlenmekte ve 

olumsuz bir durum olarak ele alınmaktadır (Çakıcı, 2008: 10). Sessizlik bilerek veya bilmeyerek olumsuz tepki 

olmasına karşılık bazen şu durumlarda olumlu tepki olabilir; çalışanları ya bir araya getirir ya da uzaklaştırır, insanlar 

arası etkileşime zarar verebilir veya iyileştirebilir. Sessizliğin bilerek veya bilmeyerek olduğunu belirlemek işletmeler 

açısından son derece önemlidir (Harbalıoğlu, 2014: 9). 

Örgüt yapısının kesinleşmiş ahlaki kurallarının etkisi ile insanlar birbirleri ile karşı karşıya gelmekten, utanç 

duygusundan, dışlanmaktan, ilgisiz görünmekten, başka tehlikelerden ve gitgide kötüleşen ekonomiden ve işlerini 

kaybetme korkusundan dolayı sessiz kalmaktadırlar (Perlow, 2003: 3). Değişen iş dünyasında örgütler iş görenlerin 

duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlayarak, sessizlik kültürünün kırılmasını desteklemektedirler. Hem 

yöneticiler hem de çalışanlar sessizlik ikliminin var olmadığı, kendilerini açıkça ifade edebilecekleri, yüksek 

motivasyon ve yüksek performans sergileyebilecekleri örgütlerde çalışmayı tercih etmektedirler (Ehtiyar, 2008: 52). 

Örgütsel sessizliği, örgütsel düzeyde bilgi ve örgütsel öğrenme konuları açısından sınıflandıran çalışmalarda iki temel 

boyut ele alınmıştır. Birinci boyut çalışanların sessiz kalması (konuşamamak veya henüz konuşamamak), ikinci boyut 

ise çalışanların sessiz bırakılması (konuşulabilmesi ancak bunun kısıtlanması) biçimindedir. Bu boyutlar da kendi 

arasında sınıflandırılmaya çalışılmıştır (Blackman, 2009: 571-572) 
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Sessiz bırakılma, çalışanlar kendi inisiyatifleriyle ya da inisiyatifleri dışında sessiz kalabilirler. Çalışanların sessiz 

kalmaları, bilinç dışı bastırılmış sessizlik, bilinçli saklanan sessizlik ve bilinçli bastırılmış sessizlik şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bilinç dışı bastırılmış sessizlik, farkında olmadan bilginin aktarılmamasıdır. Çalışan bilgiye sahiptir ama 

bilinç dışı olarak sessiz kalmaktadır. Bilinçli çıkarılmayan sessizlik, çalışanın seslilik eyleminde bulunması halinde 

olumsuz bir durumla karşılaşma ihtimalinin olması ya da çıkarının olması durumunda bilinçli olarak sessizleşmesidir. 

Bu iki türün güç odağı bireye göre yön değiştirmektedir. Bilinçli bastırılan sessizlik ise güç odağı işletmeye göre yön 

değiştiren, örgüt tarafından sessizleştirilme durumudur. Seslilik eylemi gerçekleştirdiği takdirde, iş görenin işini 

kaybetme, terfi edememe gibi olumsuzluklarla karşılaşması ihtimali vardır (Blackman, 2009: 571-572). 

Son yıllarda sessizlik literatüründeki çalışmalarda çalışan sessizliği üç boyutta incelenmiştir.  Bu boyutlar; kabul 

edilmiş sessizlik (acquiescence silence), korunma amaçlı sessizlik (defensive silence) ve örgüt yararına sessizlik 

(prosocial silence) şeklindedir (Şehitoğlu, 2010: 89). Kabullenici sessizlik; hiçbir şeyin değişmeyeceği inancıyla var 

olan durumu benimseme anlayışına dayanmaktadır. Bu durumda çalışanlar; hiçbir konuda itiraz etmemekte, mevcut 

duruma razı olmakta, konuyla ilgili çok fazla konuşmak istememekte ve durumu değiştirmeye yönelik herhangi bir 

teşebbüste bulunmamaktadırlar. Çalışanlar, konuşsam da fayda etmeyecek en iyisi susmam konuşmak bir şeyi 

değiştirmeyecek diye düşündüklerinden sessiz kalmaktadırlar. Korunma(savunma) amaçlı sessizlik; Bireyler 

konuşmaktan çok susmayı tercih ederler herhangi bir durumdaki korkularından kendisine zarar geleceğini 

düşündüğünden savunma amaçlı kasıtlı olarak susmalarıdır. Bu sessizlik türünde çalışanlar, işleriyle ilgili herhangi bir 

konuda fikir beyan ettiklerinde bunun faydasız hatta tehlikeli bir çaba olduğuna inanmakta ve bunun sonucunda 

üstlerinin duymak istemediği herhangi bir bilgiyi kendilerinde tutabilmektedirler. Koruma amaçlı sessizlik olarak da 

bilinen örgüt yararına sessizlik; bireyin, örgüt ve çalışanları koruma amaçlı olarak susmasıdır. Çalışanlar kişisel 

menfaati dışında örgüte fayda sağlamak ve diğer çalışanların menfaati için sessiz kalmaktadırlar (Öztürk, 2014: 9-10). 

Yapılan çalışmalarda örgütsel sessizliğe yola açan etkenler arasında çeşitli bireysel, yönetsel ve örgütsel özellikler 

sayılmaktadır. Çalışanın olumsuz duygu durumu, düşük pozisyonu, deneyim eksikliği bireyden kaynaklanan 

özelliklerdendir. Yöneticilerin olumsuz geribildirim alma korkuları, çalışanların bencil ve güvenilmez olduğuna dair 

inanç, yönetenlerin daha bilgili olduğuna ve görüş ayrılıklarının önlenmesi gerektiğine ilişkin yönetici inanışları ve 

çalışan yönetici ilişkisinin mesafeli oluşu yöneticilerden kaynaklanan etkenler olarak yer almaktadır. Hiyerarşik 

örgütsel yapı, merkeziyetçi karar alma mekanizmaları, çalışana destek sağlamayan kültürel ortam ve fikir birliğine 

zorlayan sosyal baskılar ise örgütle ilgili özellikler arasında yer almaktadır (Üçok, 2015: 29). 

Sessiz kalmanın hem örgüt hem de çalışanlara karşı olumsuz yansımaları bulunmaktadır. Sessizliğin örgütsel sonuçları; 

çalışanların fikri katkılarının kullanılamaması, sorunların sümenaltı edilmesi, olumsuz geribildirimden kaçınılması, 

bilgilerin filtrelenmesi ve sorunlar karşısında tepkisiz kalınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi davranışlar 

sağlıklı karar almayı, gelişmeyi ve performans artışını engelleyebilmektedir. Sessizliğin çalışanlar üzerindeki olumsuz 

sonuçları ise bireyin işyeriyle ilgili sorun ve endişelerini açıkça konuşmakta güçsüz olduğunu hissetmesi, örgüte 

bağlılık, aidiyet, güven, takdir ve destek duygusunda azalma hissetmesi, iş doyumu sağlayamama, işten ayrılma niyeti 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca alanında uzman olduğu konularda sessiz kalmak çalışanlara ızdırap verebilmekte, 

acizlik duygusu yaşamalarına ve kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilmektedir (Çakıcı, 2008: 119). 

1.2. Whistleblowing (Ahlaki Olmayan Davranış) 

Whistleblowing, İngilizce literatürde çok yaygın olmakla beraber “organizational wrong doing”, “organizational 

misconduct”, “malpractice” gibi kavramlarla da ifade edilmekte ve eylemi gerçekleştiren kişiye de whistleblower 

denilmektedir (Bakar, 2012: 3). Çeşitli yazarlar tarafından farklı şekillerde Türkçeye uyarlandığından dolayı, 

standardize edilmiş bir Türkçe karşılığı bulunmayan “whistleblowing” kavramı, bir organizasyon içinde, yasa dışı ve 

etik değerlere uygun olmayan davranış ve eylemlerin, gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerek işletme içi, yeterli 

gelmediği takdirde de işletme dışına bildirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Çiğdem, 2013: 95). 

Whistleblowing kavramının örgütsel bir terim olarak kullanılması bir İngiliz polisinin suç işleme eğiliminde olan bir 

kişiye, onu uyarmak amacıyla ıslık çalmasından kaynaklanmaktadır. Bu kelime, ilk defa 1963 yılında güvenlik 

açısından ortaya çıkmış olan tehlikelerin ve risklerin yer aldığı hukuki bir belgede kullanılmıştır. Dolayısıyla etik 

değerlere ve yasalara aykırı davranışta bulunanların, bir düdük (ifşa) ile durdurulmaya çalışılması, bu kavramın özünü 

açıklamaktadır. Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için yapılan bu ifşa (açığa çıkarma) 

eylemi, vicdani bir faaliyet olarak nitelendirilebilir (Hersh, 2002: 243). “Whistleblowing”, bir örgütteki yasa veya etik 

dışı davranış ve eylemlerin, organizasyon içi veya organizasyon dışı başka kişilere veya kurumlara zarar vermemesi için 

bilgi sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar) tarafından sorunları çözme güç ve yetkisine sahip iç ve dış otoritelere 

bildirilmesi olarak ifade edilmektedir (Aktan, 2006: 1). 

Bir örgüt içerisindeki yanlış davranışların örgüt içindeki veya dışındaki kişilere rapor edilmesi durumunda önemli olan 

nokta, açığa vurmanın dayanağının kişisel olmaması ve kamu yararının gözetilmesidir. Whistleblowing kavramının; 

etik dışı uygulamayı ortaya çıkaran bir kişinin olması, açığa çıkarılan konunun örgütün aleyhine olması ve son olarak 

örgüt üyesinin açıklama yapmaması için baskı yapılması olmak üzere üç temel unsuru vardır (Nam, 2007: 35). 
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Organizasyonda yaşanan yanlış davranış ve eylemlere karşı sessiz kalmak yerine, bunun ortadan kaldırılması için 

mücadele etmek yüksek bir kişisel sorumluluk ahlakının gereğidir. “Vicdani retçi” olarak adlandırabileceğimiz 

“whistleblower” lar, maalesef çoğu zaman organizasyonlarda muhtelif şekillerde suçlamalara (hain, gammaz, ispiyoncu, 

problem çıkaran vs.) maruz kalmakta ve çeşitli risklerle (işten atılma, dışlanma, psikolojik şiddet, aşağılanma, misilleme 

vs.) karşı karşıya bulunmaktadırlar (Bedük, 2012: 259). 

Whistleblowerlar, birçok durumda işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. Çoğu durumda, işten çıkarma 

doğrudan yapılamadığı için, ifşacıyı kurumdan uzaklaştırmak amacıyla bazı yöntemler denenmektedir. Bunlardan bir 

tanesi, açığa çıkardıkları konularda onları lekelemek için, mesleki açıdan yetersiz olduklarını ileri sürerek hemen hemen 

her şeylerine saldırmak ve onları hedef haline getirmektir. Bir diğer yöntem ise, ifşacıyı, ifşa ettiği konuyla ilgili 

problemin çözümü için görevlendirmek ve bir çözüm üretememesi için bir sürü engeller ortaya koyarak görevi 

başarmasını imkânsız kılmak ve sonunda yetersizlik nedeniyle ifşacıyı işten çıkarmaktır. Yine başka bir yöntem de, 

ifşacıyı zor durumlara sokarak, onlarla uğraşmasını sağlamak ve bu şekilde konunun unutulmasını temin etmektir 

(Çiğdem, 2013: 100). 

Whistleblowing içsel ve dışsal whistleblowing olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çalışanın karşılaştıkları etik dışı veya 

yasa dışı sorunları örgüt içerisindeki yöneticilerine bildirerek, mevcut sorunun işletme içinde çözmek ve üstesinden 

gelme söz konusu ise içsel whistleblowing, yanlış uygulamalarla ilgili açığa çıkarmak istediği bilgiyi işletme dışındaki 

bir bireye ya da gruba (örneğin medya, kamu menfaat grupları ya da düzenleyici kurumlar gibi) bildirdiğinde ise dışsal 

whistleblowing ortaya çıkmaktadır (Mansbach, 2010: 484). 

Dışsal whistleblowing, çalışanın işletmede karşılaştığı yasa dışı olayı işletme dışındaki kişilere bildirmesi yani yasal 

mercilere, kamuoyuna, polise yazılı veya görsel olarak bildirmesi olarak ifade edilmektedir. İçsel whistleblowing’e 

başvurmadan yani üst yönetime başvurmadan dışsal whistleblowing’ e başvurmak uygun değildir, işletme içindekiler 

yardımcı olmadıysa dış mercilere başvurmak gerekmektedir. İçsel ve dışsal whistleblowing’in her iki türünde de 

birbirine benzer riskler, problemler ve meydan okumalar vardır (Özler, 2010: 171). (Zerenler, 2014: 177). Dworkin ve 

Baucus (1998); örgüt içi kanalları kullanarak içsel whistleblowing’e yönelen çalışanların, örgüte daha sadık oldukları ve 

dışsal whistleblowing’e oranla içsel whistleblowing’in teşvik edilmesinin örgüt açısından daha yararlı olduğunu ifade 

etmektedirler. 

Whistleblowing‘in olumsuz yönlerini yaşamak istemeyen işletmeler, kanunlara uygun davranmanın yanı sıra işletme 

içinde etkin bir şikâyet ve raporlama politikası oluşturmalıdır. Günümüzde hemen her organizasyonda görünen veya 

görünmeyen yasa dışı veya etik dışı sayısız yanlış davranış, kötü muamele vuku bulmaktadır. Bunları ortadan 

kaldırmanın en etkili yollarından birisi en başta çalışanlar ve aynı zamanda tüm paydaşlarla etkin iletişim sağlamaktan 

geçmektedir (Aktan, 2006: 12). 

1.3. Örgütsel Sessizlik ve Whistleblowing Arasındaki İlişki 

Literatürde “Örgütsel Sessizlik” ile “Whistleblowing” arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların mevcut olup olmadığı 

incelendiğinde, bu iki kavramın ilişkisini inceleyen çalışmaların oldukça seyrek olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Bu 

nedenle yapmış olduğumuz çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Türkçe literatür incelendiğinde ulaşılabilen kaynaklar arasından, sadece birisinin bu ilişkiyi incelediğine rastlanmıştır. 

Fettahlıoğlu ve Demir tarafından 2014 yılında yapılmış olan “Konuşma Hürriyetinin Yanında Sessiz Kalma Seçeneği: 

Üniversite Akademik Personelinin Örgütsel Sessizlik ve Whistleblowing (İfşa Etme) Hakkındaki Görüşleri” başlıklı 

çalışmada örgütlerde sessiz kalınan konular ile whistleblowing arasında düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Örgütsel sessizlik nedenleri ile whistleblowing arasında ise ilişkiye rastlanmamıştır. Katılımcıların en çok mesai 

arkadaşlarının yetersizliği, yöneticiden kaynaklanan sorunlar ile kişisel çekişme ve çatışmalar konusunda sessiz 

kaldıkları söylenebilir. Katılımcılar genel olarak olayları kurum içi resmi kanallarla raporlama, bağlı bulundukları 

yetkiliye bilgi verme ve son olarak da doğrudan üst yönetime bilgi verme konusunda kararsız kaldıklarını söylemek 

mümkündür. Whistleblowing konusunda yani etik dışı davranışları ifşa etme durumunda, kurumda çalışma süresi 1-5 

yıl olanların, çalışma süresi 16-20 yıl arası olanlara göre, sessiz kalanların konuşkan olanlara göre daha fazla 

whistleblowing davranışlarında bulunma eğilimleri olduğu görülmüştür. 

Yabancı literatür incelendiğinde ise Türkçe literatürde olduğu gibi sadece birisinin bu ilişkiyi incelediğine rastlanmıştır. 

Park ve Keil tarafından 2009 yılında yapılmış olan çalışmada örgütsel sessizlik ile whistleblowing arasındaki ilişki bilgi 

teknolojileri çalışanları üzerinde incelenmiştir. Bu çalışmada örgütsel sessizlik ile whistleblowing arasında negatif 

yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında örgütsel sessizliğin örgüt 

yapısı, yönetim uygulamaları ve demografik faktörlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma çerçevesinde örgütsel sessizlik ile whistleblowing arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılmıştır. Daha önceki 

çalışmalarda göz önüne alınarak hipotezler geliştirilmiştir. 

H1:Cinsiyet değişkeni açısından çalışanların whistleblowing düzeylerinde anlamlı farklılık vardır. 

H2:Örgütsel sessizlik ile hizmet süresi arasında anlamlı farklılık vardır. 

H3: Örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır. 

2.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı çalışanların örgütsel sessizliğe uğramaları ve whistleblowing’e karşı eğilimli olup olmadıklarını,  

örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Çalışma, bankalara yönelik yapılmış olup banka çalışanların whistleblowing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın evrenini Gaziantep Binevler semtinde bulunan 5 bankanın çalışanları oluşturmaktadır. Ulaşılan 5 

bankanın toplam 60 çalışanı vardır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle dağıtılan anketin 46 tanesi geri dönmüştür. 

Yüzyüze anket yöntemi uygulanmıştır. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde “SPSS” istatistiki analiz programı 

kullanılmıştır. Anket formu toplam 3 bölümden oluşmaktadır ve toplam 24 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm 

hipotezlerle ilgili iki soru sorulmuştur cinsiyet ve çalışma süresi. İkinci bölümde ise Sayğan’ın (2011) tezindeki 

toplamda 8 adet ifadeden oluşan whistleblowing ölçeğine yer verilmiştir (Sayğan, 2011). Üçüncü bölümde 14 sorudan 

oluşan Yaprak’ın (2014) tezindeki örgütsel sessizlik ölçeğine yer verilmiştir. 

Demografik bilgiler dışındaki bölümlerdeki ifadelerde 5’li Likert ölçeğinden faydalanılmıştır. 5’li Likert ölçeğinde “1”, 

“kesinlikle katılmıyorum”; “5” ise “kesinlikle katılıyorum” ifadelerine karşılık gelmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

3.1. Cronbach Alfa Testi 

Araştırma kapsamında whistleblowing ve örgütsel sessizlik ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

croanbach-alfa >%70’den büyük olduğu için ölçeklerin geçerliliği olduğu tespit edilmiştir. 

 

 İstatistikler Geçerlilik katsayısı Normallik testi 

 N Ortalama 
Std. 

Sapma 

EEn

k 

EEn

b 

SSoru 

SSayıs

ı 

Cronbach 

alfa 

KK-S-

Z 

p 

değeri 

Whistleblowing 46 2,85 0,56802 11,75 44,00 88 0,739 0,520 0,950 

Örgütsel 

sessizlik 
46 2,79 0,54806 11,71 33,93 114 0,757 0,725 0,669 

 

 

3.2. Araştırma Sonuçları 

H1: Cinsiyet değişkeni açısından çalışanların whistleblowing düzeylerinde anlamlı farklılık vardır. 

 
CİNSIYET NN Ortalama Std. Sapma 

İki bağımsız 

grup t testi 
p değeri 

Whistleblowing 
ERKEK 220 2,81 0,513 

t=-0,480 
 

0,634 KADIN 226 2,89 0,614 

 

Cinsiyet değişkeni açısından kadın çalışanların erkek çalışanlara göre whistleblowing düzeylerinin daha yüksek olduğu 

tespit edilmiş, ancak istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 
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H2: Örgütsel sessizlik ile hizmet süresi arasında anlamlı farklılık vardır. 

 

 Hizmet 

süresi 
NN Ortalama 

Std. 

Sapma 

Üç bağımsız grup 

F testi 
p değeri 

Örgütsel sessizlik 

0-5 226 2,89 0,584 

F=0,969 0,388 6-10 112 2,73 0,358 

10< 18 2,59 0,653 

 

İşe yeni başlayan (0-5 yıl hizmet süresi) çalışanların örgütsel sessizlik ortalamaları diğer çalışanlara göre daha fazladır. 

Çalışanların örgüt içerisinde çalışma süreleri arttıkça örgütsel sessizlik düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

yapılan fark analizleri sonuçlarının istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

H3: Örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır. 

 

  

ÖRGÜTSEL 

SESSİZLİK 

 

WHISTLEBLOWING 

 

 

Pearson Correlation -0,034** 

Sig. (2-tailed) 0,821 

N 
46 

 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda whistleblowing ile örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü (r= -0.419) ve 

istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0,05) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. “Örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasında 

anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır.” şeklinde geliştirilen H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada günümüz örgütlerinin gelişmesinde en büyük sorunlardan biri olan çalışanların kasıtlı olarak 

düşüncelerini dile getirmediği, örgütlerine destek olma ve yaratıcı çözümler bulma konusunda sessiz kaldığı örgütsel 

sessizlik konusu üzerinde çalışılmıştır. Çalışanların toplum içerisinde dışlanılmaktan korktuğu için bazı konuları bilerek 

susmaları önlenmelidir. 

Örgüt içinde meydan gelen yasa dışı olayları çalışanlar tarafından ortaya çıkarılmaya teşvik edilmeli ve gerekirse bu 

çalışanlar ödüllendirilmelidir ve her türlü tehlikeden korunmalıdır. Whistleblowing kavramı işletmede ispiyonculuk 

olarak görülmeyip örgüt yararına bir faaliyet olduğu çalışanlara benimsetilmeli ve gerekirse eğitimler verilmelidir. 

Whistleblower’lar her türlü tehlikelerden korunup dışlanmamalıdır. 

Bu bağlamda, örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasında ilişki olup olmadığı Gaziantep ilindeki bankalara yönelik 

yapılan anketle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel sessizlik ve whistleblowing 

arasında negatif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Whistleblowing faaliyetinde 

bulunanlar genellikle bayanlar olarak değerlendirilmiş ama whistleblower’larla ilgili cinsiyet ayrımı yapacak kadar bir 

fark bulunamamıştır. Çalışma süresi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi tespit etmek için 0-5 yıl arası çalışan 26 

kişi, 6-10 yıl arası çalışan 12 kişi, 10+ çalışan 8 kişi olmak üzere toplam 46 kişilik bir anket uygulanmıştır. Çalışma 

süresi fazla olanlara örgütsel sessizlik artmaktadır. Örgütsel sessizlik ve whistleblowing arasında anlamlı ilişki 

gözlenmiş olup biri artarken diğeri azalmış yani ters yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Örgütler örgütsel sessizlikle mücadele edebilmeleri için çalışanlarının nelere değer verdiklerini ve çalışanların örgüt 

içerisindeki ileriye dönük niyetlerini tam anlamı ile bilmeleri gerekmektedir. Whistleblowing örgütlerde 

ispiyonculuktan farklı olarak üstün bir sivil erdem davranışı olarak benimsetilmelidir ve çalışanları yasadışı olayları 

paylaşmaya özendirilmelidir. Örgütler bu iki kavrama önem verirlerse yegane kaynakları olan insan kaynaklarından 

daha fazla verim alabileceklerdir. 

Bu araştırmanın örneklemini Gaziantep ilinde belirli bir sektörde faaliyet gösteren bankalar oluşturduğu için araştırma 

sonuçlarının genelleştirilme gücü zayıf kalmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalar açısından araştırma daha büyük 
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örneklemlerle yeniden çalışılabilir.  Araştırmanın sadece belirli bir zaman dilimine ait veriler üzerinden 

değerlendirildiği dikkate alınması gerekmektedir. Bu araştırma sadece Gaziantep ilinde yapıldığı için farklı illerde 

benzer örneklem üzerinde veya Gaziantep ilinde farklı sektörlerde yapılmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca bu 

araştırma belirli zaman kısıtları içerisinde yapıldığı için cevapları aranan sorular ve ileri sürülen hipotezler dikkate 

alındığında veri toplama metodu olarak süreli bir çalışmanın gerçekleştirilmesinin daha uygun bir yaklaşım olduğu 

söylenebilir. 
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ÖZET 

Öğrenilmiş çaresizlik, bireyin davranışlarıyla olumsuz bir sonucu kontrol edebileceği halde, bu sonucu kontrol etmek 

için gereken davranışları yapmaması ya da bu davranışları öğrenmede yetersiz kalmasıdır. Dunning Kruger Sendromu; 

yetkin olmayan insanların yaptıkları yanlış sonuçları anlayabilecekleri kapasiteye sahip olmadıklarıdır. Bu çalışmada 

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu son sınıf 

öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sahip oldukları özgüven faktörlerinin Dunning Kruger 

Sendromu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yüz yüze anket yönteminin uygulandığı araştırmaya 240 öğrenci dahil 

edilmiştir. Dunning Kruger Sendromunun üniversitede alınan eğitim ve akademik başarı notları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Öğrenilmiş çaresizlik, Dunning Kruger sendromu, Cahillik sendromu 

 

THE DUNNING KRUGER SYNDROME OF LEARNED HELPLESSNESS RELATIONSHIP 

WITH: AN APPLICATION ON FINAL YEARS STUDENTS OF CELAL BAYAR UNIVERSTIY 

 

ABSTRACT 

Learned helplessness is; not doing neccessary behaviours or remaining incapable about learning these behaviours in 

order to control the negative results which can be controlled by the individual's behaviours.Dunning Kruger Syndrome; 

non-qualied capacity that can understand what people do wrong is that the results are. In this study, Celal Bayar 

University, Faculty of Economics and administrative Science School of Applied Sciens and senior students the 

confidence they have in finding a job after graduating Dunning Kruger syndrome is to determine the factors. 240 

students are included into the investigation which has been made by face to face survey. Dunning Kruger syndrome and 

examined the relationship between academic grades of the edcation I received at the university. 

Keywords: Learned Helplessness, Dunning Kruger syndrome, İgnorance Syndrome 

 

1-GİRİŞ 

Günümüzde artan belirsizlikler ve yaşanan hızlı değişimler, insanların hayatları üzerinde kontrolden yoksun oldukları 

izlemini yaşatmaktadır. İnsanların yaptıkları davranışları ile olayları kontrol edemeyeceği, çevresi üzerinde etkin 

olamayacağını düşünmesi, onlara amaçlarını sağlayabilmek için gereken davranışlarını sergilemelerini engellemekte, 

''öğrenilmiş çaresizlik'' adı verilen sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Öğrenilmiş çaresizlik, insanların sadece 

olaylar karşısında değil aynı zamanda durumlar karşısında edilgen bir tavır sergilememelerine ve kendilerine ilişkin 

inançların da zayıflamaya neden olmaktadır (Tayfur, 2011: 1). Dunning Kruger sendromu ise; vasıfsız insanlar 

vardıkları yanlış sonuçları anlamayarak kendilerini vasıflı birer kişi olarak göstermeleridir (Dunning ve Kruger; 1999: 
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1121). Bu araştırmada Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinde gözlenen öğrenilmiş çaresizliğin Dunnig-Kruger sendromu ile ilişkisi 

incelenmektedir. 

2-KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. ÇARESİZLİK 

2.1.1. TANIMI 

Çaresizlik; kişinin çevresinde yaşanan olayları kontrol edemediğinde oluşan negatif bir durumdur. Çaresizlik, kontrol 

edilemeyen olay ve olgulara karşı, bireyde oluşan davranışlardan biridir. Çaresizliğin oluşması da bireylerin 

davranışlarının elde ettiği sonuçlarının birbiri ile bağlantılı olup olmadığını fark etmesi ve bunların sonucunda, 

davranışsal bozukluklar sergilemesidir. Öğrenilmiş çaresizlik sergileyen birey, davranışsal, bilişsel ve duygusal 

boyutlarda olumsuz bir biçimde etkilenir. Davranışsal boyutta umutsuzluk, pasiflik, kaytarma gibi davranışlar 

sergilerken, bilişsel boyutta problemlerini çözememe, engellenme gibi davranışlar yer alırken duygusal boyutta da, 

depresiflik gözlenebilir (İnce, 2012: 10-11). 

2.2. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK 

Öğrenilmiş çaresizlik kavramının ilk çıkış noktası olarak Pennsylvania Üniversitesinde elektrik şoklarına maruz 

bırakılan köpeklere yapılan öğrenme araştırmalarına dayanmaktadır (Kılıç ve Oral, 2006: 76). Öğrenilmiş çaresizlik 

1960'lı yılların sonlarında Seligman ve arkadaşlarının hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya 

konmuş, 1970'li yıllarda insanlara yapılan deneyler sonucunda tüm canlılara yapılabilir bir olgu haline gelmiştir (akt. 

Tayfur, 2011: 8). Hovardaoğlu (1986: 3) öğrenilmiş çaresizliği; ''bir organizmanın, davranışlarıyla olumsuz bir sonucu 

kontrol edebileceği halde bu sonucu kontrol etmek için gereken davranışları yapmaması ya da bu davranışları 

öğrenmede yetersiz kalması'' şeklinde tanımlamıştır. Çaresizlik bir anlamda pes etme, vazgeçme şeklidir (Seligman, 

2007: 18). Bu vazgeçiş, umutsuzluk ve özgüven eksikliğinin ardında insanların kendi içinde bulundukları durumları 

değiştirebileceklerine karşın inançlarının olmamasıdır (Tayfur, 2011: 8). Seligman ve Maier (1967) çalışmalarında 

öğrenilmiş çaresizlik kavramının köpeklere verilen şoklar karşısında köpeklerin neden şoktan kaçmalarında başarısız 

olduğunu açıklamaktadır. Bu sonucu öğrenilmiş çaresizlik olarak adlandıran Seligman köpeklerin aldıkları elektrik 

şokundan kaçamayan veya bunu engelleyemeyen köpeklerin kaçma veya kaçınma olasılığının mümkün olduğu 

durumlarda hareketsiz biçimde kalmalarıdır. Seligman ve Maier (1967) yapmış oldukları deneylerinde kaçma, çaresizlik 

ve kontrol grubu olarak üç grup köpek kullanarak bunlara iki farklı deneysel işlem uygulamıştır. Deneyin ilk 

basamağında kaçma ve çaresizlik gurubunda bulunan köpeklere elektrik şoku verilmiştir. Tasarlanmış olan deney 

ortamında kaçma grubunda bulunan köpekler burunlarıyla düğmeye basma sonucunda şokun gelmesini engellemişler 

iken, çaresizlik grubunda bulunan köpekler elektrik şokundan hiçbir şekilde kurtulamamışlardır. Yapılan tekrarlar 

sonucunda kaçma grubunda bulunan köpekler düğmeye basarak elektrik şokundan kaçmaları arasındaki ilişkiyi 

keşfetmişler, burunlarıyla düğmeye basma sonucunda şoku durdurmayı öğrenmişlerdir. Kontrol grubunda bulunan 

köpekler deneyin ilk aşamasında yer almadıkları için şoka maruz kalmamışlardır (Seligman ve Maier, 1967). Deneyin 

ikinci aşamasında köpeklere kaçma-kaçınma eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple kaçma grubu, çaresizlik grubu 

ve kontrol grubundan oluşan köpekler iki bölmeden oluşan deney kutusuna konulmuş ve köpeklere elektrik şokunun 

verileceğini belli eden bir ışık verilmiştir. Köpeklerin ışık-şok ilişkisini kurup, ışığın yandığı andan itibaren bir dakika 

içinde, ikinci bölmeye geçerek şoktan kurtulmalarının öğrenilmesi amaçlanmış olup köpeklerin şoktan kaçma 

durumunda aynı derecede başarıya sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Deneyin ilk aşamasında düğmeye basarak şoka 

maruz kalmaktan kurtulabilen kaçma grubunda bulunan köpekler ile hiç şoka maruz kalmamış kontrol grubunda 

bulunan köpekler, şoka maruz kalmamak için ikinci bölmeye geçmeleri gerektiğini kısa sürede öğrenmişlerdir. İlk 

aşamada şoktan kaçamayan çaresizlik grubunda bulunan köpekler, deneyin ikinci aşamasında başarısızlığa 

uğramışlardır. Köpekler doğru hareketi yaptıklarında şoktan kurtulmaları mümkün iken hiçbir tepki vermeden şokun 

geçmesini bekleyerek pasif davranışlarda bulunmuşlardır (Seligman, 1967). Tüm canlıların kendilerine zarar 

verebilecek olan acıdan kaçınma güdüsünde bazı köpeklerin elektrik şokundan kaçmadan farklı davranış sergilemeleri 

oldukça şaşırtıcı bulunmuştur. Seligman ve Maier (1967) çaresizlik grubunda bulunan köpeklerin bu pasif tavırlarının 

onların deneyin ilk aşamasına katıldıklarındaki sergiledikleri davranışlarıyla bu davranışlarının sonuçları arasında 

herhangi bir bağlantının olmadığını öğrenmeleri ile açıklamıştır. Seligman ve Maier (1967) köpeklere yapmış oldukları 

deneylere benzer deneyleri fareler, tavuklar, kediler ve tavuklar üzerinde de yaparak benzer sonuçlara ulaşmışlardır. 

Örneğin; farelere yapmış oldukları deneylerde kaçma eyleminin mümkün olmadığı silindirin içinde fareleri yüzmek 

zorunda bırakmışlar ve ilk olarak yüzmeye çalışan fareler, daha sonra yüzme eyleminden vazgeçerek, sadece suyun 

üzerinde kalacakları davranışlar sergilemişlerdir. Araştırmacıların farelerde gözlemlemiş olduğu bu tutumlara 

davranışsal umutsuzluk (Portsolt ve ark., 1977) ifadesini kullanmış, farelerin kaçmak için sergiledikleri davranışları 

bırakarak inançlarını kaybetmeleri davranışsal umutsuzluk etkeninin oluşmasına ana neden olduğunu belirtmiştir. 

Öğrenilmiş çaresizliği anlamak için yapılan bütün deneylerin sonuçlarında davranışçı psikologlar farklı yorumlarda 

bulunmuş ve hayvanlar üzerinde yapılan bu deneylerin öğrenilmiş çaresizlik etmeninin insanlar üzerinde de etkili olup 

olmadığı konusunda tartışılmasını sağlamıştır (Tayfur, 2011: 12). 
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2.2.1. İNSANLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER 

İnsanlar üzerinde yapmış oldukları öğrenilmiş çaresizlik deneyleri, hayvanlar için yapılan deneylerle benzerlikler 

taşımaktadır. İnsanların sergiledikleri davranışlarla istemedikleri bir durumu engelleyememişlerdir. Daha sonra 

insanların bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için bir davranış sergileyip sergilemeyecekleri konusunda karar 

vermeleri istenmiş, verecekleri kararlar kişilerin çaresizliği öğrenip öğrenemediklerini tespit etmiştir. Fosco ve Geer 

(1971), Seligman ve Maier'in (1967) köpekler üzerinde yapmış oldukları deneylerin öğrenilmiş çaresizlik kuramının 

insanlar üzerinde de geçerli olup olmadığını görmek için test etmeye başlamışlardır. Katılımcıları dört ayrı gruba 

ayırarak; birinci grupta bulunan katılımcılara çözebilecekleri problemleri verirken, diğer gruplarda bulunan 

katılımcılara hem çözebilecekleri hem de çözemeyecekleri problemler verilmiştir. Deney süresinde ikinci grupta 

bulunanlara üç, üçüncü grupta bulunanlara altı, dördüncü grupta bulunanlara ise dokuz tane çözülemeyen problem 

verilmiştir. Katılımcılara her yanlış cevapları için şok verilmiş, bu şok cezasının katılımcılar üzerinde sebep olup 

olmayacağı gözlemlenmiştir. Deneyin sonunda çözülemeyen problemlerle daha çok uğraşan dördüncü gruptakiler, 

çözülebilen problemlerde sonuç bulmada diğer gruplara göre daha başarısız oldukları gözlemlenmiştir. Bu deneyde 

kişilerin çözülemeyen sorular ile uğraşmasının performans düşüklüğüne yol açacağı belirlenmiştir. Yapılan bu deneyde, 

insanların sergilemiş oldukları çabalarının şoku önlemede yeterli olmadığının görülmesi mi yoksa problemi 

çözememenin vermiş olduğu sıkıntının mı performansı etkilediği açıkça belli değildir. Bu deneyde yaşanılan 

başarısızlık insanların kontrol edemediği olaylar içindeki çaresizlikle değil de kişilerin problemleri çözebileceklerine 

inanmış olmalarına rağmen çözememeleriyle yaşadıkları hayal kırıklığı ile de açıklanabilinir. İnsanların yapısının 

hayvanların yapısından daha karmaşık olması yapılan bu çalışmaya da bir sürü eleştiriler getirmiştir. Bu eleştirileri 

bertaraf etmek isteyen araştırmacılar farklı deneyler hazırlamış ve elde ettikleri neticeler doğrultusunda Seligman ve 

arkadaşlarının öğrenilmiş çaresizlik için yapılan modellerin değiştirmelerini sağlamışlardır (Abramson ve ark., 1978). 

2.3. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ETKİLERİ 

Öğrenilmiş çaresizlik yapılan davranış ile oluşan sonuç arasında bağlantı olmadığının öngörülmesi ile oluşmaktadır. 

Öğrenilmiş çaresizliği oluşturan kaynakları dış etkenler ve bireyin kendisinden kaynaklanan etkenler şeklinde 

sınıflandırmak mümkündür. Yapılmış olan deneylerin sonuçlarına göre kadınların erkeklere göre öğrenilmiş çaresizliğe 

daha duyarlı oldukları belirlenmiştir (Gül ve Oktay, 2009: 424). Yapılan araştırmalarda erkeklerin depresyon konusunda 

kadınlara göre daha dayanaklı olduklarına şeklinde çıkarılan sonuçlar ile paralellik gösteren bu durum, bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilerine göre iş hayatında oluşabilecek olumsuzluklara karşı daha dayanaksız olabileceklerine 

işaret etmektedir. Öğrenilmiş çaresizliğin gençler üzerine yapılan bir çalışmanın bulgularına göre, olumsuz durumla 

karşılaşan bayanların, erkeklere göre çok fazla çaresizlik belirtileri gösterdikleri ve yaşanılan olumsuz durumlara 

yönelik genel, içsel ve kalıcı nedensel açıklamalarda bulunulmuştur. Kadınların cinsiyetlerinin ve cinsiyet rollerinin bu 

durumu oluşturulduğu ifade edilmiştir (Kümbül, 2002: 134-135). Öğrenilmiş çaresizliğinin etkilerinden biri de özgüven 

eksikliğidir. Gençlerde meydana gelen özgüven faktörü çocuklukta ana-baba tutumları, öğretmen tutumları, geniş çevre 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eğer anne-baba çocuklarının meydana getirdiği fikirleri desteklemez, başarı gösterdiği 

konuları görmezden gelir, yaptıkları her işte çocuklarını eleştirirlerse çocuklar kendi gücünün farkına varamayacak ve 

yetişkin birer genç olduklarında seçim konusunda zorluk çekerek başkalarının kendisi için karar vermesine açık hale 

gelerek öğrenilmiş çaresizlik davranışı sergileyeceklerdir (Erdoğdu, 2006: 98-99). 

2.4.DUNNİNG-KRUGER SENDROMU 

Dunning-Kruker etkisi 1999 yılında Cornell Üniversitesi'nde psikolog alanında çalışan Justin Kruger ve David Dunning 

tarafından, kendilerini yeterli ve yetersiz olarak gören kişilerin olaylara bakış açılarını, olayları yorumlamalarını ve 

bunları nasıl algıladıklarını inceleyen bu çalışma, 2000 yıllarında kendilerine psikoloji alanında Nobel ödülü 

kazandırmıştır (yetenekyonetimi). ''Dunning ve Kruger, metin çözme, araç kullanma, tenis oynama gibi konularda 

yaptıkları araştırmalarını Cornnell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yaparak sürdürmüş. Öğrencilere 

normal bir test sınavı yapmışlar ve her öğrenciye sorulan klasik soruyu sormuşlar: 'Sınav nasıl geçti?' (Naish, 2014: 6).'' 

Alınan cevaplar ise çok şaşırtıcı olmuş. Soruların %10'una dahi cevap veremeyen öğrencilerin kendilerine güvenleri çok 

iyi iken, testin %60'ına doğru cevap verdiklerini düşünmüşler hatta iyi günlerinde olmaları halinde %70 başarıya 

ulaşabileceklerini söylemişlerdir. Testin %90'ına doğru cevap veren öğrencilerin ise; soruların %70'ine doğru cevap 

verdiklerini düşünmüşlerdir (blogcu). 

Yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular şöyledir: 

 Niteliksiz insanlar, ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. 

 Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler. 

 Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan acizdirler. 

 Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle arttırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına 

varmaya başlarlar (Naish, 2014: 6). 
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Şekil 1: Dunning-Kruger Etkisi 

 

 

(Kruger ve Dunning, 1999) 

 

Şekil 1.'de alandaki bilgi ve deneyimi hiç bulunmayan kişilerin güven seviyeleri %100'e yakın olduğu görülürken, bilgi 

ve deneyim seviyesi artan kişilerin kendilerine güven seviyelerinin giderek azaldığı görülmektedir. Bilgi seviyesi 

uzmanlık düzeyine ulaştığı noktada güven seviyesi de yükselir ancak %100 olamaz. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, araştırmada kullanılacak veri toplama araçları, kullanılacak 

istatistiksel yöntemler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1.ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeline dayanan bir yordama çalışmasıdır. Betimsel araştırmalar olanı 

olduğu biçimde saptamaya yöneliktir. Eğitim alanındaki araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan tarama 

çalışmalarıdır. Araştırmacılar değişkenler arası ilişkileri araştırarak olguyu daha iyi anlayabilmektedir. İlişkileri ve 

bağlantıları inceleyen araştırma, çoğunlukla ilişkisel araştırma olarak adlandırılır. 

3.2.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini, Manisa ili Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (800 Öğrenci). Araştırma kapsamında 400 anket formu öğrencilere 

ulaştırılmış ancak 240 anketin geri dönüşü gerçekleşmiştir. 

3.3.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla 

İbrahim İnce'nin (İnce, 2012) ''İş Yaşamında Kadın ve Erkek Çalışanların Öğrenilmiş Çaresizlik Açısından 

Karşılaştırılması; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği'' çalışmasında kullanılan anketten esinlenilmiş ve ''Öğrenci 

Memnuniyet Anketi'' kullanılmıştır. 

3.4.VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırmayla ilgili veri toplama araçları uygulandıktan sonra, her bir veri araştırmacı tarafından kontrol edilerek 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için SPSS paket programının 18.0 versiyonu 

kullanılmıştır. Analizlerin yorumlanmasın yüzde frekans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve ki-kare analiz 

kullanılmıştır. 

4.BULGULAR VE YORUMLAR 

Tablo 1: Demografik Bilgiler 

Cinsiyet N % İkinci yabancı dil N % 

Erkek 93 38,8 Evet 0 0 

Kadın 147 61,3 Hayır 240 100 

Üniversiteye Giriş 

Puanı 
N 

% Genel Ortalama N % 

200-300 arası 74 30,8 2 ve altı 7 2,9 

300-400 arası 166 69,2 2-3 arası 181 75,4 
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   3 ve üzeri 52 21,7 

Ailenin Gelir Durumu N % Aile Reisinin Mesleği N % 

500-1000 TL arası 18 7,5 Kendi işi 66 27,5 

1000-1500 TL arası 50 20,8 Kamu sektörü 26 10,8 

1500-2000 TL arası 65 27,1 Özel Sektör 44 18,3 

2000-2500 TL arası 36 15 Emekli 104 43,3 

2500 TL ve üzeri 71 29,6    

 

Araştırmaya dahil edilen katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1.'de verilmiştir. Ankete 93 (%38,8) erkek, 147 

(%61,3) kadın olmak üzere toplam 240 kişi katılmıştır. Katılımcıların yarısından fazlasının (%69,2) üniversiteye giriş 

puanı 300-400 arasında, %30,8'i ise 200-300 puan arasında üniversitede öğrenim görmeye başladığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin genel ortalamaları bakımından ise daha çok 2-3 arasında (%75,4) oldukları görülmüştür. Katılımcıların 

tamamının (%100) ikinci bir yabancı dil öğrenimi almadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgilerde 

%44,6'nın gelir durumu 2000 TL ve üzeri, %47,9'unun gelir durumunun 1000-2000 TL olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların aile reisinin mesleğinin yarıya yakını (%43,3) emekli, %27,5'nin kendi işini yaptığı belirlenmiştir. 

 

Tablo 2: Eğitime İlişkin Görüşler 

Tabloda gösterilen rakamlardan 1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 

5:Tamamen Katılmıyorum olarak belirlenmiştir. 

Önermeler 1 2 3 4 5 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Üniversitemde yeterli sayıda konferans ve 

seminerler yapılıyor. 
15,8 25,8 35,4 15,4 7,5 2,72 1,13 

Staj eğitimi almanın iş bulmada kolaylık 

sağlayacağına inanıyorum. 
30 25 20,8 13,8 10,4 2,49 1,32 

Üniversitede aldığım İngilizce eğitiminin yeterli 

olduğunu düşünüyorum. 
14,2 6,3 16,3 12,9 50,4 3,79 1,46 

Seminer ve konferansların faydalı olduğuna 

inanıyorum. 
12,1 27,5 37,9 15 7,5 2,78 1,07 

Üniversitemde almış olduğum girişimcilik 

dersinin kendi işimi kurmamda yeterli olacağını 

düşünüyorum. 

14,6 19,2 35,8 18,3 12,1 2,94 1,20 

Temel bilgisayar bilgilerimin (windows office) 

yeterli olduğunu düşünüyorum. 
15,4 20,4 30 20 14,2 2,97 1,26 

Üniversitede aldığım bilişim teknolojileri 

dersinin yeterli olduğunu düşünüyorum. 
9,2 15,8 30,4 24,6 20 3,30 1,21 

Üniversitede dışında ekstradan İngilizce kursuna 

gitmenin faydalı olduğunu inanıyorum. 
41,3 21,3 13,3 10,4 13,8 2,34 1,44 

Okulda almış olduğum eğitimin iş bulmam için 

yeterli olduğunu düşünüyorum. 
9,6 24,2 35 18,3 12,9 3 1,15 

Alanımla alakalı mesleki bilgisayar 

programlarını yeterli derece biliyorum. 
11,7 20,4 32,5 22,9 12,5 3,04 1,18 

 

Tablo 2.'de üniversite son sınıf öğrencilerinin eğitimine ilişkin görüşlerine yönelik yapılan önermelere öğrencilerin 

hangi oranda katıldıkları görülmektedir. ''Üniversitemde yeterli sayıda konferans ve seminerler yapılıyor.'' önermesine 

%41,6 oranında katıldıkları görülmektedir. Öğrenciler seminer ve konferansların kendi alanlarında uzmanlık 

derecelerini arttıracaklarını ve kendilerine değer katmada yardımcı olabileceklerini düşündükleri gibi kendileri gibi aynı 

alanda okuyan binlerce kişinin önüne geçmek için iyi bir fırsat niteliği 
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olduğu düşüncesindedir. Katılımcıların yarısının (%55) ''Staj eğitimi almanın iş bulmada kolaylık sağlayacağına 

inanıyorum.'' düşüncesindedir. Öğrenciler çalışma yaşamı ile ilgili pratik yaparak iş hayatı için kişisel bilgi ve 

yeteneklerini geliştirerek mezun oldukları zaman kendilerini yetersiz hissetmemektedirler. Katılımcıların büyük bir 

kısmı (%63,3) '' Üniversitede aldığım İngilizce eğitiminin yeterli olduğunu düşünmüyorum.'' görüşündedir. Yazar 

Güven Sak'ında (radikal) dediği gibi ''öğretim hayatımız boyunca alınan yaklaşık 1000 saati bulan İngilizce dersinin 

yeterli olmadığını bununla yüksek öğretim İngilizce eğitiminin yenilenmesini ya da yüksek öğretim İngilizce eğitiminin 

gözden geçirilmesi gerektiği'', öğretmenlerin İngilizcenin sadece gramer öğretmekten ibaret olmadığı kanısı ortaya 

çıkmıştır. ''Seminer ve konferansların faydalı olduğuna inanıyorum.'' önermesine %39,6 oranında katıldıkları 

görülmektedir. Yukarıda seminer ve konferansların sayıları ile ilgili verilen önermeye göre; seminerlerin faydalı 

oldukları kanısına varılmıştır. ''Üniversitede almış olduğum girişimcilik dersinin kendi işimi kurmamda yeterli olacağını 

düşünüyorum.'' önermesine %35,8 oranında kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. ''Temel bilgisayar bilgilerimin 

(windows office) yeterli olduğunu düşünüyorum.'' önerisine %35,8 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Gelişen 

teknolojiler ve globalleşen dünyada her şeyin bilgisayar ortamında yapıldığı bu zamanda verilen eğitim kalitesinin biraz 

daha arttırılarak daha yüksek katılımlara ulaşması kanısına varılmıştır. ''Üniversitede aldığım bilişim teknolojileri 

dersinin yeterli olduğunu düşünüyorum.'' önerisine %44,6 oranında katılmadıkları görülmektedir. Üniversitede verilen 

bilişim teknolojilerin yetersizliği iş hayatında bir eksilik olarak ortaya çıkacağı kanısına varılmıştır. Katılımcıların 

büyük bir kısmı (%62,6) üniversite dışında ekstradan İngilizce kursuna gitmenin faydalı olduğu düşüncesindedirler. 

Üniversitede verilen İngilizce eğitiminin yetersizliği öğrencilerin İngilizcelerini geliştirebilmeleri için tekrar kursa 

gitmelerini bunun hem zaman açısından bir kayıp hem de artı bir masraf olarak görüldüğü kanısı ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılar ''Okulda almış olduğum eğitimin iş bulmam için yeterli olduğunu düşünüyorum.'' önermesine %35 

oranında kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. ''Alanımla alakalı mesleki bilgisayar programlarını yeterli derecede 

biliyorum.'' önermesine %32,5 oranında kararsız olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 3: Geleceğe İlişkin Görüşler 

Tabloda gösterilen rakamlardan 1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 

5:Tamamen Katılmıyorum olarak belirlenmiştir. 

Önermeler 1 2 3 4 5 Ortalama 
Standart 

Sapma 

Mesleğimde iyi olacağımı düşünüyorum. 34,6 30,4 20,4 8,3 6,3 2,21 1,18 

İleride işimde çok başarılı olacağıma 

inanıyorum. 
35,4 25,8 21,7 9,2 7,9 2,28 1,25 

Kendimi alanımla ilgili yeterli hissediyorum. 14,2 22,9 31,7 23,8 7,5 2,87 1,15 

Okulu bitirince iş bulacağıma inanıyorum. 16,3 25,4 31,3 15,8 11,3 2,80 1,21 

 

Tablo 3.'de üniversite son sınıf öğrencilerinin geleceğe ilişkin görüşlerine yönelik yapılan önermelere öğrencilerin 

hangi oranda katıldıkları görülmektedir. ''Mesleğimde iyi olacağımı düşünüyorum.'' önermesine %65 oranında 

katıldıkları görülmektedir. ''İleride işimde çok başarılı olacağıma inanıyorum.'' önermesine %62,2 oranında katıldıkları 

belirlenmiştir. Tablo 2.'de verilen eğitime ilişkin görüşlerin düşük yüzdelerde olup, geleceğe ilişkin bu iki önermenin 

katılımının yüksek olması katılımcıların paralellik gösterdiğini belirtmiştir. Alınan eğitimlerin yetersiz olacağını 

belirtmiş olsalar da katılımcıların çoğunun ileride başarısız olacaklarını nitelemek istemedikleri kanısı ortaya çıkmıştır. 

''Kendimi alanımla ilgili yeterli hissediyorum.'' önermesine %37,1 oranında katılım olduğu belirlenmiştir. ''Okulu 

bitirince iş bulacağıma inanıyorum.'' önermesine %47,1 oranında katıldıkları gözlemlenmiştir. Bu iki önermeye düşük 

oranda katılmış oldukları belirlenmiş olsa da bu iki oranın azlığının alınan eğitimin azlığı, okulda verilen İngilizce 

eğitiminin yetersizliği, bilişim teknolojileri vb. durumların yetersizliğinden ortaya çıktığı kanısına varılmıştır. 
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Tablo 4: İşe İlişkin Görüşler 

Tabloda gösterilen rakamlardan 1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 

5:Tamamen Katılmıyorum olarak belirlenmiştir. 

Önermeler 1 2 3 4 5 Ortalama 
Standart 

Sapma 

İş başvurularında cinsiyet faktörüne önem 

verildiğini düşünüyorum. 
25 25 24,6 17,1 8,3 2,58 1,26 

Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmak 

istiyorum. 
21,7 16,7 32,1 17,1 12,5 2,82 1,29 

Özel sektörde iş bulmanın zor olduğuna 

inanıyorum. 
22,1 24,2 29,2 15,4 9,2 2,65 1,23 

Mezun olduktan sonra kamu sektöründe 

çalışmak istiyorum. 
29,2 19,6 27,5 11,7 12,1 2,57 1,33 

KPSS ile kamuya girmenin zor olduğunu 

düşünüyorum. 
37,1 23,8 18,3 11,7 9,2 2,32 1,32 

Özel sektörde iş bulmak zor olduğu için KPSS 

kursuna gitmek zorundayım. 
20,4 17,9 31,7 18,8 11,3 2,82 1,26 

 

Tablo 4.'de üniversite son sınıf öğrencilerinin işe ilişkin görüşlerine yönelik yapılan önermelere öğrencilerin hangi 

oranda katıldıkları görülmektedir. ''İş başvurularında cinsiyet faktörüne önem verildiğini düşünüyorum.'' önerisine %50 

oranında katıldıkları belirlenmiştir. İş mülakatlarında firmaların kadın adaylara daha farklı sorular sorarak evlendikten 

sonra çocuk sahibi olup işten ayrılacağı/ara vereceği veya çocukları için daha fazla izin kullanacağı düşüncesine sahip 

olması nedeniyle iş başvurularında cinsiyet faktörüne önem verildiği kanısı ortaya çıkmış. Ortaya çıkan bu kanıların 

cam tavan gibi sendromların oluşmasına süreç hazırladığı düşüncesine varılmıştır. ''Mezun olduktan sonra özel sektörde 

çalışmak istiyorum.'' önermesine %38,4 oranında karıldıkları belirlenmiştir. ''Özel sektörde iş bulmanın zor olduğuna 

inanıyorum.'' %46,3 oranında katıldıkları görülmektedir. ''Mezun olduktan sonra kamu sektöründe çalışmak istiyorum.'' 

%48,8 oranında katılmışlardır. Katılımcılar %60,9 oranında ''KPSS ile kamuya girmenin zor olduğunu düşünüyorum.'' 

görüşündedir. Her yıl yapılan sınavların zorluğunun artması, atanmak için istenen puanın fazlalığı, açılan kadroların 

azlığı vb. sebepler öğrencilerin böyle düşünmesine neden olmaktadır. ''Özel sektörde iş bulmak zor olduğu için KPSS 

kursuna gitmek zorundayım.'' %38,3 oranında katılım göstermişlerdir. Özel sektörde iş bulmanın zor olduğunu düşünen 

katılımcıların büyük bir kısmının KPSS kursuna gitmek zorunda oldukları kanısına varılmıştır. 

 

Tablo 5: Aile reisinin mesleği açısından önermelere katılımlar 

Tabloda gösterilen rakamlardan 1:Tamamen Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 

5:Tamamen Katılmıyorum olarak belirlenmiştir. 

Üniversitede alınan girişimcilik dersinin kendi işini kurmada aile reisinin meslek faktörü 

oluşturmaktadır. 

Aile reisinin mesleği 1 2 3 4 5 
Ki-Kare ( ) 

0,740 p<0,05 

Kendi işi 13 13 18 13 9 66 

Kamu sektörü 5 4 10 5 2 26 

Özel Sektör 8 8 14 9 5 44 

Emekli 9 21 44 17 13 104 

 

Tablo 5.'de üniversite son sınıf öğrencilerinin aile reisinin mesleği ile önermelere katılım düzeyleri arasındaki bağlantı 

irdelenmiştir. Tablo 2.'de “Üniversitede almış olduğum girişimcilik dersinin kendi işimi kurmamda yeterli olacağını 

düşünüyorum.” önermesine %35,8 oranında kararsız oldukları belirlenmiş olsa da kendi işine sahip olan aile reislerinin 

girişimcilik dersi alan çocukları için olumlu bir örnek olduğu belirlenerek önerme istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. 
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Tablo 6: Öğrenci Memnuniyeti İle İlgili İfadelere İlişkin Ortalamalar 

 
İfadeler n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Genel 

Ortalama 

Ö
ğ

re
ti

m
 E

le
m

a
n

la
rı

 

Öğretim elemanları kendi alanlarında yeterli bilgiye 

sahiptir/alanına hakimdir. 
240 1,20 ,40 

 

 

 

 

 

 

Ort=1,29 

Std S. =0. 

44 

Öğretim elemanları derslerine iyi hazırlanmaktadır. 240 1,24 ,43 

Öğretim elemanları sınıfta görüş ve düşüncelerimizi 

söylememiz için bize olanak tanımaktadır. 
240 1,23 ,42 

Öğretim elemanları konularındaki yenilikleri takip 

etmektedir. 
240 1,29 ,45 

Öğretim elemanları derslerine zamanında gelmektedir. 240 1,30 ,46 

Öğretim elemanları ders saatlerini etkin olarak 

kullanmaktadırlar. 
240 1,30 ,46 

Öğretim elemanları derslerde ders içi durumlarımız 

hakkında bilgi vermektedir. 
240 1,38 ,48 

Öğretim elemanları yararlanabileceğimiz ders kitapları 

hakkında bizi bilgilendirmektedir. 
240 1,24 ,42 

Öğretim elemanlarının bizlerle iletişimi iyidir. 240 1,30 ,46 

Öğretim elemanları bize karşı adildir/tarafsızdır. 240 1,34 ,47 

D
a

n
ış

m
a

n
lı

k
 v

e 
İl

et
iş

im
 

Ders kayıtlarım sırasında danışmanım gerekli yardımı 

yapmaktadır. 
240 1,37 ,48 

 

 

 

Ort=1,53 

Std S. = .48 

Danışmanım, paylaştığım sorunlarım çözüm bulmak 

için gereken çabayı göstermektedir. 
240 1,42 ,49 

Danışmanım bana yeterli zaman ayırmaktadır. 240 1,51 ,50 

Danışmanım bana bölümümün iş olanakları hakkında 

bilgi vermektedir. 
240 1,65 ,47 

Danışmanım okula ilk geldiğimde okulumuz hakkında 

beni bilgilendirmiştir. 
240 1,73 ,44 

Öğretim elemanlarına ders dışındaki saatlerde rahatça 

ulaşabiliriz. 
240 1,52 ,50 

Ö
lç

m
e 

v
e 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
 

Sınav soruları başarımızı ölçecek nitelikte 

hazırlanmaktadır. 
240 1,48 ,50 

 

 

 

Ort =1,45 

Std S.=  .49 

Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarımıza cevap alabiliriz. 240 1,44 ,49 

Sınavlar güvenli bir şekilde yapılmakta olup kopya 

olaylarına imkan verilmemektedir. 
240 1,34 ,47 

Her sınavdan sonra sınav soruları ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 
240 1,53 ,49 

Derslerde verilen ödevler gelişmemize katkı 

sağlayacak niteliktedir. 
240 1,46 ,49 

T
ek

n
o

lo
ji

 
v

e 

G
ü

n
ce

ll
ik

 

Derslerde daha iyi eğitim için gerekli olan teknolojiler 

olanaklardan yararlanılmaktadır. 
240 1,30 ,46 

 

Ort= 1,32 

Std S.= .47 

Derslik teknolojik ekip bakımından yeterlidir. 240 1,35 ,48 

Ders programlarımız günümüz şartlarına uygun bir 

şekilde güncellenmektedir. 
240 1,32 ,46 
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S
o

sy
a

l 
A

k
ti

v
it

el
er

 
Okulumuz öğrenci topluluklarının/temsilciliğinin 

faaliyetlerine yeterince destek sağlamaktadır. 
240 1,45 ,49 

 

 

 

Ort. =1,51 

Std S.= .46 

Aldığımız teorik derslerle ilgili teknik geziler 

yapılmaktadır. 
240 1,77 ,41 

Okulumuzda film gösterimi, tiyatro çalışması gibi 

isteklerimize izin verilmektedir. 
240 1,56 ,49 

Okulumuz iş dünyasını tanımamız için sektörden 

konuşmacılar getirilmektedir. 
240 1,27 ,44 

E
ğ

it
im

 v
e 

Ö
ğ

re
ti

m
 

Ders içerikleri bizi çalışma hayatına hazırlamak için 

yeterlidir. 
240 1,62 ,48 

 

 

Ort =1,64 

Std S.= .46 

Okulumuzda okuduğumuz dersler uygulama açısından 

yeterlidir. 
240 1,64 ,48 

Aldığımız yabancı dil eğitimi yeterlidir. 240 1,80 ,40 

Dönem başında derslerin içeriği hakkında bilgi veren 

bir plan verilmektedir. 
240 1,52 ,50 

A
lt

. 
y

a
p

ı 
v

e 
y

a
rd

. 

h
iz

m
et

le
r
 

Uygulamalı dersler için yeterli sayıda uygulama 

alanı/atölye bulunmaktadır. 
240 1,66 ,47 

Ort= 1,45 

Std S.=  .47 

Ders dışı zamanlarımızı değerlendirmek için uygun 

yerler mevcuttur. 
240 1,55 ,49 

Derslerin ısınması yeterlidir. 240 1,33 ,47 

Derslikler temizdir. 240 1,28 ,45 

F
iz

ik
i 

K
a

p
a

si
te

 Derslikler yeterince büyüktür 240 1,30 ,46 
Ort =1,27 

Std S.= .44 
Dersliklerin sayısı yeterlidir. 240 1,31 ,46 

Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir. 240 1,21 ,40 

 

Tablo 7: Öğrencilerin Not Ortalamaları ve Genel Memnuniyetlerine İlişkin Bilgiler 

Değişkenler n Taban  Değer Tavan Değer Ortalama Medyan Mod 
Standart 

Sapma 

Not ortalamaları 240 1 3 2,18 2 2 ,45 

Genel memnuniyet 240 1 2 1,43 1,42 1,35 ,22 

 

Öğrenci Memnuniyet anketine katılım şekli Evet (1), Hayır (2) şeklinde oluşmaktadır. Öğrencilerin memnuniyet 

düzeylerine ilişkin ifadeler incelendiğinde (aritmetik ortalama) en yüksek memnuniyet düzeyinin ''fiziki kapasite, 

öğretim elemanları ve teknoloji ve güncellik''ten sağlandığı söylenebilir. En düşük memnuniyet düzeyleri ise; eğitim ve 

öğretim, danışmanlık ve iletişim ve sosyal aktiviteler'' boyutunda olduğu görülebilmektedir. Genel öğrenci memnuniyet 

düzeyi ile not ortalamaları arasındaki ilişkiye bakabilmek için taban ile tavan değer, ortalama, mod ve medyan değerleri 

kullanılmıştır. Öğrencilerin genel olarak memnuniyet düzeylerinin yüksek, not ortalamalarının ise 55-60 arasında orta 

düzeyde bir değere sahip olduğuna varılmıştır. 
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Tablo 8: Üniversitede aldığım derslerin kendimi yeterli hissetmem de etkisi vardır. 

Değişkenler B Std. Error Beta T Sig. 

Sabit 1,798 ,275  6,509 ,000 

S6 -,146 ,052 -,187 -3,040 ,003 

S11 ,056 ,063 ,061 ,901 ,369 

S15 -,022 ,072 -,023 -,361 ,719 

S16 ,172 ,068 ,173 2,152 ,032 

S20 ,338 ,066 ,349 4,938 ,000 

Bağımlı Değişken Y: S22: Kendimi alanımla alakalı yeterli hissediyorum. 

Bağımsız Değişkenler X1: S6: Üniversitede aldığım İngilizce eğitiminin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

X2: S11: Temel bilgisayar bilgilerimin (windows office) yeterli olduğunu düşünüyorum. 

X3: S15: Üniversitede aldığım bilişim teknolojileri dersinin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

X4: S16: Okulda almış olduğum eğitimin iş bulmam için yeterli olduğunu düşünüyorum. 

X5: S20: Alanımla alakalı mesleki bilgisayar programlarını yeterli derece biliyorum. 

Y: B+S22, X1: S11, X2: S15, X3: S16, X4: S20 

S22: (1,789 -,187*S6)+(1,789 +,061*S11) + (1,798 -,023*S15) + (1,798 +,173*S16) + (1,798+,349*S20) 

 

Tablo 8.'ya göre; üniversitede alınan bilgisayar ve bilişim teknolojileri dersinin öğrencilerinin kendilerini yeterli 

hissetmelerinde etken olduğu görülmektedir. Bu etkenin de iş bulma konusunda etkili olacağı kanısına varılmıştır. 

Okulda alınan eğitimin öğrencilerin kendilerini yeterli hissetmesi arasında zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 

 

Tablo 9: Yabancı dil kursuna gidilmesinde üniversite alınan İngilizce dersinin yetersizliği arasında bir ilişki 

vardır. 

Değişkenler  S6 S13 

S6 Pearson Correlation 1 -,437 

 Sig. ( 2-tailed)  ,000 

S13 Pearson Correlation -,437 1 

 Sig. ( 2-tailed) ,000  

S6: Üniversitede aldığım İngilizce eğitiminin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

S13: Üniversite dışında ekstradan İngilizce kursuna gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum 

Tablo 9.'a göre yabancı dil kursuna gidilmesinde üniversitede alınan İngilizce eğitiminin arasında negatif  yönlü bir 

ilişki vardır. Üniversite verilen İngilizce eğitimi ne kadar yetersiz ise öğrencilerin dışarıdan tekrar yabancı dil kurusuna 

gittikleri görülmektedir. Bu da öğrenciler açısından hemen zaman kaybına hem de maddi kayıplara yol açacaktır 

kanısına varılmıştır. 

Tablo 10: KPSS kursuna gidilmesinde özel sektörde iş bulamama düşüncesi arasında bir ilişki vardır. 

Değişkenler  S6 S13 

S9 Pearson Correlation 1 ,185 

 Sig. ( 2-tailed)  ,004 

S18 Pearson Correlation ,185 1 

 Sig. ( 2-tailed) ,004  

S9: Özel sektörde iş bulmanın zor olduğuna inanıyorum. 

S18: Özel sektörde iş bulmak zor olduğu için KPSS kursuna gitmek zorundayım. 
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Tablo 10.' a göre öğrencilerin özel sektörde bulamama düşünceleri ile KPSS kursuna gitmeleri arasında zayıf yönde bir 

ilişki vardır. Öğrencilerin bu düşüncede olmaları azda olsa onları KPSS alanına doğru yönlendirmektedir. 

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu son 

sınıf öğrencilerinin üniversitede almış oldukları eğitim ve akademik not ortalamalarının öğrenilmiş çaresizlik üzerine 

etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda yapılan öğrenci memnuniyeti anketinin verilerine göre öğrencilerin ''eğitim ve 

öğretim ile danışmanlık ve iletişim'' faktörlerinde memnuniyetsizlikleri belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu 

memnuniyetsizliklerin derslerde verilen eğitimin yetersizliğinden ortaya çıktığı kanısına varılmıştır. Öğrencilerin 

verdiği yanıtlara göre İngilizce eğitiminin yetersizliği onların yeni bir kursa gitmelerine neden olarak zaman ve maddi 

kayıplara yol açmaktadır. ''Okulda almış olduğum eğitimin iş bulmam için yeterli olduğunu düşünüyorum.'' ifadesine 

katılımın düşük olması akademik ortalamalarını etkileyerek orta düzeyde (55-60) olmalarına neden olmaktadır. 

Verilerin sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin olumlu katılımları yüksek gözükse de kararsız kaldığı ifadelerde olumlu 

düşüncelerine çok yakın olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise; verilen danışmanlık hizmetin yetersiz olduğu ve 

öğrencilerin mezun olduktan sonra hayatlarına nasıl devam edeceklerine ve hangi uzmanlık alanını seçip bunun için 

nasıl hazırlanmaları gerektiğini yeterli derecede söyleyemediklerinden kaynaklandığı düşüncesine varılmıştır. Bunun 

etkeni olarak da öğrencilerin özel sektörlerde iş bulamayacaklarını düşünmeleri onların KPSS'ye hazırlanmaya 

itmektedir. Çalışma hayatına geçecek öğrenciler iş ararken deneyimsizlikleri karşılarına bir engel olarak çıkarken ayrıca 

okulda almış oldukları İngilizce; bilişim programları ve mesleki programları bilmemeleri de bir dezavantaj olarak 

karşılarına çıkacağı düşüncesinin hakim olduğu belirlendi. Öğrencilerin '' Kendimi alanımla ilgili yeterli hissediyorum.'' 

ifadelerine katılımları ne kadar düşük olarak bulunmuş ise de '' Mesleğimde iyi olacağımı düşünüyorum.'' ifadesi de bir 

o kadar yüksek bulunmuştur. Bu iki ifadenin birbiri ile paralellik göstermesinin sonucu Dunning-Kruger Sendromunu 

ortaya çıkartmaktadır. Bünyamin Akkaya'nın da dediği gibi; işinde çok iyi olacağına inanan kişilerin (yetersiz), 

kendisini ve yaptıklarını övmekten, her işte kendisini öne çıkarmaktan ve haddi olmayan görevlere atılmaktan rahatsız 

olmayarak bunu ''uyanıklık'' olarak bilecektir. Gerçekten bilgi sahibi olan kişiler ise; çalışma yaşamında alçakgönüllü 

davranarak kendilerine haksızlık edecek ve bilgilerini sergileyemedikleri için görevlerinde yükselemeyecekler ve 

muhtemelen üstleri tarafından ''ihtiras eksikliği'' ile suçlanacaklardır (blogcu). 
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ÖZET 

Organizasyonların birer açık sistem olduğunun ortaya konulmasından bu yana çevre unsurlarının görüşleri 

organizasyonlar açısından artan bir hızla önem kazanmıştır. İnsanın kaynak olarak görülmesi, rekabette avantaj 

sağlayan unsurların değişmesi, sosyal sorumluluk ve paydaş kavramlarının iş dünyasında kendine yer bulması, 

toplumun beklentilerinde yaşanan değişimler gibi birçok etken organizasyonları “nasıl görüldükleri” ile ilgili kaygı 

duymaya sevk etmiştir. “Kişi ya da kurumun kendisini izleyenler üzerinde bıraktığı izlenimler bütünü” olarak 

tanımlanan “imaj kavramı” ise bu kaygının bir sonucudur. Bu çalışmada İmaj (İzlenim) kavramına dair temel bazı 

bilgiler derlenerek farklı kaynaklarda yer alan “imaj, yönetimi ve taktikleri” ile ilgili tanım, yorum ve tasnifler ortak bir 

payda da toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, anketler aracılığıyla Tokat Küçük Sanayi sitesinde 

yer alan işletmelerin “izlenim yönetimi taktikleri ve izlenim oluşturma çabaları” ile ilgili verilere ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Veriler çeşitli temel istatistiki metotlar ile sınanarak bazı sektörlerin belli konularda diğerlerinden ayrıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İmaj, İmaj Yönetimi, İmaj Yönetimi Taktikleri 

 

IMAGE (IMPRESSION) MANAGEMENT CONCEPT  

AND A STUDY ON SME’S IMAGE BUILDING EFFORTS 

 

ABSTRACT 

Since organizations are revealed as open systems, environmental elements’ considerations have become important for 

organizations with an increasing speed. Lots of factors like considering human as resource, change on advantage 

gaining factors in competition, social responsibility and partner concepts’ taking place in business world, changes in 

society’s expectations, have made organizations worried about “how they are seen”. Image (impression) concept 

defined as “whole impressions of person or corporations on monitoring them” is the result of these worries. In this 

study, it has been tried to gather certain basic definitions, comments and classifications about “image management and 

tactics” in one common ground by compiling main information about image concept from different sources. In the 

research part of the study, it has been tried to have findings about “impression management tactics and impression 

formation efforts” of firms in Tokat Small industrial area by surveys. It has been concluded that some sectors differ 

from others in certain subjects by testing findings with certain basic statistical methods. 

Key Words: Impression, Impression Management, Impression Management Tactics 
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GİRİŞ 

Fransızca image sözcüğünden Türk diline aynen alınmış olan ve imge ile eş anlamlı olarak kullanılabilen imaj kelimesi, 

farklı insanlara göre farklı anlamlar ifade eden bir kelimedir (TDK, 2016). İngilizcedeki image, kelimesinin taşıdığı 

anlamı taşımaktadır. Demir’in (2013) yaptığı derlemeye göre kavrama olumlu veya olumsuz anlamlar yükleyerek 

yaklaşılmaktadır. Konuya olumsuz yaklaşanlar, imajların dünyadaki olayların gerçekliğini önlemek, reddetmek ve inkâr 

etmek için kullanılabileceğine dikkat çekmekte, onu sahtekârlık ve göz boyama aracı olarak nitelendirmekte ve yapay 

özellikler ya da davranış biçimleri sergilenerek oluşturulduğu düşüncesini savunmaktadır. Kavrama olumlu yaklaşan, 

bir anlayışa göre; imaj oluşturma manipülasyon değil, bir portre sunumu işlemidir. İmaj oluşturma, algıların 

keskinleştirilmesini, genişletilmesini veya bazı durumlarda değiştirilmesini içermektedir. Yine aynı anlayışa göre imaj 

oluşturma; illüzyonlar meydana getirerek veya zihinleri bulandırarak gerçeklerin algılanmasını önlemek gibi bir 

fonksiyon taşımamaktadır (Ceyhan, 2007:77) 

Çalışmada Tokat Küçük Sanayi Sitesinde yer alan KOBİ’lerin imaj oluşturmak için hangi taktikleri kullandıklarına ve 

izlenim oluşturma çabalarına dair bir durum tespiti yaparak gelecekte yapılması muhtemel düzenlemelere bilgi ve katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca alan yazında işletmeler, kurumlar ve bireyler üzerine yapılan çalışmaların bir 

birleşimini yaparak hem mikro ölçekli işletmelerin imaj oluşturma ve yönetme çabaları ile hem de coğrafi anlamda 

yörede konuyla ilgili yapılmış ilk çalışmalardan biri olarak gelecekte yapılacak çalışmalara destek olmakta çalışmanın 

amaçları arasında yer almaktadır. 

ALAN YAZIN TARAMASI 

İmaj yönetimi ile ilgili ilk kapsamlı çalışmalardan biri olan Demir (2002), alandaki ilk çalışmaların Goffman (1959) ve 

Pallmer (1964) tarafından yapıldığını ve bunların sonraki çalışmalara temel oluşturduğunu belirtmiştir. Özer ve Güler 

(2014) tarafından yöneticiler üzerinde yapılan araştırma “imaj planlaması ve yönetimi” kavramlarının önemini ve 

profesyonel imaj danışmanlığı ihtiyacını ortaya koymuştur. Ellis vd. (2002) yaptıkları çalışmada izlenim yönetimi 

taktiklerine dair sınıflandırma ve tanımlamalar yapmış ve taktikler kişisel ve örgütsel boyutta örneklendirilmiştir. 

İbicioğlu ve Avcı (2003) tarafından turizm işletmelerine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada işletmelerin imaj 

oluşturma çabalarında yetersiz oldukları ve genelde sözlü iletişimi tercih ettikleri ortaya konulmuştur.  Bolat (2006) 

tarafından yapılan çalışmada konaklama işletmelerinin imaj oluşturma sürecinde misyon ve vizyon tanımlarının önemi 

ve iç ve dış imaj oluşturma çabalarının gerekliliği ortaya konulmuştur. Yücel (2013) tarafından örgütlerde izlenim 

yönetimi uygulamalarına dair yapılan çalışmada organizasyonun faaliyet türünün ve buna bağlı olarak çalışanların 

eğitim düzeyinin de izlenim yönetimi taktiklerine göre farklılık göstereceği belirlenmiştir. Buna göre eğitim düzeyi 

yüksek çalışanlardan oluşan bir organizasyonda çalışanlar performanslarının önemli olduğunu bilecekler ve üstleri 

üzerinde istedikleri etkiyi bırakmak amacıyla da rol ötesi performanslar göstermeye çalışacaklardır. Bolino vd. (2006) 

tarafından “örgütsel vatandaşlık, gözetmen değerlendirmesi ve izlenim yönetimi” arasındaki ilişkiye dair hazırlanan 

çalışmada ise beklenenin aksine izlenim yönetimi taktiklerinin değerlendirmeyi ve beğenilirliği etkilemediği 

belirlenmiştir. Nartgün vd. (2013) öğretim elemanları üzerinde yaptıkları çalışmada öğretim elemanlarının izlenim 

yönetimi taktiklerini kullandıkları ve belli bazı taktikleri tercih ettikleri ortaya konulmuştur. Akdoğan ve Aykan (2013) 

tarafından akademisyenler üzerinde yapılan çalışmaya göre ise bireyler, izlenim oluşturma sürecinde kendini tanıtma ve 

olumlu imaj oluşturmaya yardımcı olacak taktikleri seçmekle birlikte, sosyal ortamlarda izlenim oluştururken bireysel 

faktörleri tercih etmektedirler. Son olarak Toptan (2014) muhasebe meslek mensuplarının izlenim yönetimi taktikleri 

kullanımı üzerinde yaptığı çalışmada; muhasebe meslek mensuplarının mesleki deneyimine bazı izlenim yönetimi 

taktiklerini daha fazla kullandıklarını belirlemiştir. Elliot vd. (2016) tarafından yapılan “İzlenim Yönetimi ve Başarı 

Motivasyonu” kavramlarının ilişkisine dair çalışmada ise izlenim yönetimi bir kişilik değişkeni olarak incelenmiş ve 

izlenim yönetiminin önemine dikkat çekilmiştir. 

İMAJ (İZLENİM) VE YÖNETİMİ 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle imaj kavramı, imaj çeşitleri ve imajın işlevlerinden bahsedilerek konuya dair temel 

bazı kavramlara dair tanımlamalar yapılacaktır. Bölüm izlenim yönetimi, etkin bir izlenim için yapılması gerekenler ve 

imaj yönetim süreci konularına kısaca değinilerek sonlandırılacaktır. 

İMAJ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 

İmaj kavramı birçok uzman tarafından farklı bakış açıları ile yorumlanmış ve tanımlaması yapılmıştır. Bu tanım ve 

yorumlamalardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

İmaj, bir kişi veya işletmenin diğer kişi ve işletmelerin zihinlerinde isteyerek veya istemeyerek çağrışım yaptıran 

olgudur (Biçer, 2006:64). İmaj, ait olunan somut ya da soyut objenin tümünün görünümünü yansıtır. İmajı oluşturan 

unsurlar, detaylar değil tüm obje üzerinde oluşan etkidir. İmajda meydana gelen değişiklik de, objenin tümünde etki 

yaratan ve oldukça yaygın bir durumdur (Aldemir, 2011:3). İmaj; çeşitli kanallardan, reklamlardan doğal ilişkilere, 

içinde yaşanılan kültürel iklimden, sahip bulunan önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesi ve 

yorumudur (Şentürk, 2007:4). İmaj, basit anlamda, bir kişi ya da kurumun diğer kişi ve kurumların zihinlerinde 

bırakmış olduğu izlenimdir. İşletmeye ait hizmetler, işletmede çalışanlar, işletmenin araç gereçleri ve işletme çevresi 
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hakkındaki fikirler ile anlayış ve değerleri kapsamaktadır. Bir nesne ya da varlık hakkında diğer bireylerin zihninde 

oluşan olumlu ya da olumsuz düşünce olarak ifade edebileceğimiz imaj, oluşumuna sahibinin müdahale edebileceği ve 

yönetebileceği bir unsur olarak görülmektedir. Bireylerin yargıları, bilgilenme düzeyleri ile imkân ve hizmetler bir 

algılama sürecinden geçerek imajı oluşturmaktadır. İmaj unsuru, şirket içi tanıtımı ve daha iyi iş bulmayı etkileyen 

kişisel imaj ve çalışma tarzına kadar uzanan geniş kapsamlı bir kavramdır (Bal, 2012:234).İmaj, kişilerin bir obje, 

kurum veya başka bir kişi hakkındaki düşünceleridir. Aynı zamanda imaj kavramı; işletmenin hizmetleri hakkında, 

personeli hakkında ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerler şeklinde ifade edilmektedir (Öneren, 2013:84).  

Bu tanımlamaların ortak noktalarından yola çıkarak imajı; “bir kişi ya da kurumun kendisini izleyenler üzerinde bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak bıraktığı izlenimler bütünü” olarak tanımlamak mümkündür. 

İmaj kavramı, izleyenler ve oluşturanlara göre birçok farklı şekilde tasnif edilmektedir. Bunlardan bazıları; 

Kurumsal İmaj, kurumun dışarıdan algılanma biçimi olup en basit tarifiyle kurumun kişilerin kafasının içindeki 

resmidir. Bu resmin kişiye göre iyi ya da kötü olması ise o kurumun imajının olumluluk derecesini yansıtmaktadır 

(Şentürk, 2007:24). Kurumsal imaj, işletmenin pazardaki performansını etkileyen temel etmenlerden bir tanesini 

oluşturmaktadır. İşletmelerin hedef kitle tanımlamasını, pazara sundukları ürün, hizmet kalite belirlemelerini, 

tüketicilerin motivasyonunu işletme çalışanlarının motivasyon ve koordinasyonlarını, hissedarların ilgilerini, 

işletmelerin rakiplerinden ayırt edilebilmesini sağlamakta kullanılan önemli araçlardır  (Aksoy ve Bayramoğlu, 

2008:94). Kuruluşun dışa yansıyan görüntüsü olarak da tanımlanabilen kurum imajı, insan kaynağı açısından katma 

değer yaratıcı bir faktör olarak da görülebilmektedir. Güçlü bir kurum imajı ile çalışanlar özellikle yetenekli elemanlar 

etkilenmekte ve kurumda çalışmaktan memnuniyet duymaktadırlar. Çalışan memnuniyeti kurum başarısına katkıda 

bulunmakta, sonuçta güçlü müşteri ilişkileri ortaya çıkmaktadır (Erkmen ve Çerik, 2007:108). 

Kişisel İmaj, ilk izlenimlerle başlayan, olumlu ve tutarlı bir şekilde devam edip daha da perçinlenen, zihinsel resmi ve 

bize karşı nasıl bir davranış sergileyeceklerini belirleyen görünüş ve davranışların toplamıdır. Kişisel imajı “biriyle ilk 

kez karşılaşıldığında hissedilenler” şeklinde de tanımlamak mümkündür. Kişisel imaj, örgütler tarafından önemli 

görülmekte ve yönetim tarzının önemli bir parçası olarak algılanmaktadır. Kariyer geliştirmede kişisel imaj önemli bir 

hale gelmiştir (Aldemir, 2011:28). 

Ayna İmajı; kuruluşun her bir çalışanın, özellikle ele lider ve yöneticinin örgüt dışındaki kişiler üzerinde yarattığı 

imajdır. Bu imaj türünde, her kurum mensubunun tek tek kurum imajını bilmesi ve ona uygun davranması 

gerekmektedir (Ceyhan, 2007:79). 

Yabancı İmajı; diğer kişilerin zihnindeki görüş ve düşüncelerdir. Kuruluşun kendi algıladığı imajın tersi olarak 

düşünülmelidir. Ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkisi bulunmayanların sahip olduğu yabancı imaj, 

güçlü markalarda kumlusun kendi algılayış biçimiyle örtüşmektedir (Peltekoglu, 2003:361).
 

Olumlu İmaj; insanlar üzerinde algılamaları neticesinde pozitif bir etki bırakan imaj çeşididir. Bu doğrultuda bir ürün 

ve ya marka üzerinde güven verme ve güç oluşturma bu çeşit bir algılamayla mümkündür. Çünkü pozitif algılamalar, 

pozitif sonuçlar doğuracaktır (Biçer, 2006:69). İyi ve güçlü görünüşe sahip markaların, çevreye yansıyan ve sempati 

uyandıran imajı olan pozitif imaj genellikle muhatapların deneyimleri sonucu oluşmaktadır. Bu deneyimler genellikle 

olumlu sonuçlar veren deneyimlerdir (Peltekoglu, 2003:369). Olumlu imajın kendine özgü teknikleri bulunmaktadır. 

Olumlu bir imajın oluşturulması öncelikli olarak kurumun kendisinde gerçekleşmektedir (Parıltı ve Tolon, 2003). Bu 

nedenle olumlu imajı arttırıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Olumsuz İmaj;  örgütlerin agresif davranışları sonucunda oluşmaktadır. Profesyonel olmayan bir satış görevlisi, kötü 

karşılama, örgütün çevreye verdiği zarar gibi genellikle kişilerin zihninde yer eden olumsuzluklarla ilgilidir (Öneren, 

2013:77) 

İstenilen ya da ideal imaj ise, kişinin kendini nasıl gördüğü ve içinde olanı başkalarına nasıl göstermek ya da sunmak 

istediği ile ilgilidir. Bir kişinin, "nasıl bilinmek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap, bizi, o kişinin kafasındaki ideal imaj 

ile ilgili ipuçlarına götürmektedir (Özer ve Güler, 2014:37). 

Mevcut İmaj; bugünkü görüntü olarak tanımlanabilir. İstenilen imajın öncesindeki evredir ve çok iyi analiz edilmelidir. 

Aksi halde kurum veya bireyin hedeflediği imaja ulaşması çok daha uzun zaman alır (Aldemir, 2011, s. 18). Mevcut 

imajı anlayabilmek için, imajların dinamik/değişken olduğu ve zamana uyma zorunluluğu göz önünde bulundurularak, 

bilimsel analizler yapılmalıdır (Süceddinov, 2008:41). 

Ürün İmajı; bir ürünün kendisine has olan imajıdır. Bu imaj türünde ürünü üreten işletmeden çok ürünün anımsandığı 

görülmektedir. Bir ürünün sahip olduğu imaj; bu ürünü üreten kurumdan daha yaygın olabilir |ve bu durumlarda ürün 

imajı çok yüksek ve tanınmış olduğu halde, üreticisi tanınmayabilmektedir (Aldemir, 2011:16). 

Marka İmajı markaya değer katan unsurların toplamıdır. Tüketiciler ürünleri ve markaları oluşturduktan imaja göre 

değerlendirirler ve ürünü satın alırlar. Dolayısıyla marka imajı, marka çağrışımlarının hafızada tutulması ile yansıtılan 

marka hakkındaki algılamaları zihinde oluşturmaktadır. Marka ürünün adıdır, sembolüdür, tanımıdır, kişiliğidir, 

konumudur, albenisidir, ruhudur, fiyatıdır, kalitesidir, farkıdır, katma değeridir, rekabetsel avantajıdır. Marka ürünün 
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kefilidir. Marka kullanıcısına kalite sözü verir. Onu tanıdıklarından farklılaştıracağını ve kalabalıklardan öne 

çıkaracağını vaat etmektedir. Markalaşmış bir ürün, yeniliği ve öncülüğü, istikrarı ve “tutarlılığı, modayı ve trendleri 

bende bulabilirsin” demektedir. Uluslararası standartları ve kaliteyi, satış sonrası hizmeti ve güveni “ben sana sağlarım” 

sloganı ile sunmaktadır (Saylan, 2000:64). 

Bireyler için imaj, belli bilgilerin işlenebileceği şemalar/şablonlar oluşturmaktadır. Kuruluşun imaj oluşturucu faktörler 

aracılığıyla iletmek istediği çok çeşitli bilgi ve teşviklerin alınabilmesi ve işlenebilmesine yardımcı olur. Bu işlemin 

türü imajın bir dizi işlevi ile açıklanmaktadır. İmaj; kişilerin karar vermesinde belirleyici olduğunda “Karar”, bilgiler 

içerisinden gereksiz olanları ayıklayıp sadece gerekli olanları almaya yardım ettiğinde “Basitleştirme”, imajın objektif 

bir gerçeği görülmediğinde veya kısmen görüldüğünde ruhsal bir sübjektif tarafından ikame edilmesini sağladığında 

“Oryantasyon” ve bilinen konuların bilinmeyenlere aktarılmasını sağladığında ise “Genelleştirme” işlevi yerine 

gelmektedir (Şentürk, 2007:6). 

İMAJ (İZLENİM) YÖNETİMİ 

Bir bireyin, diğer bireylerin kendisine ilişkin algılarını etkilemeyi amaçlayan davranışlar olarak tanımladığı imaj 

yönetimine dair yazını inceleyen Demir (2013), izlenim yönetimi teori ve araştırmalarının üç bölümden oluştuğunun 

söylenebileceğini belirtmektedir. Bu inceleme doğrultusunda; birinci aşamada Goffman (1959) ve Jones’un (1964) 

çalışmaları, izlenim yönetimi teori ve araştırmalarının temelini oluşturmaktadır. İkinci aşamada, yalnızca ilk çalışmalar 

genişletilip, derinleştirilmekle kalınmamış aynı zamanda izlenim yönetimi çalışmaları, sosyal psikolojinin merkezine 

alınmıştır. Son aşamada ise, örgütsel ortamda izlenim yönetimi davranışlarının merkezi rolüne odaklanılarak, izlenim 

yönetimi teorisi anlamlı ve uygulanabilir bir sosyal kavram haline getirilmiştir. Çalışmada aynı zamanda izlenim 

yönetimi davranışlarının; alışkanlıkla sergilenen kökleşmiş davranışlar olduğu ve bireylerin duruma göre farklı roller ile 

bağdaştırarak belli durumlarda gerçekleştiğini savunan iki farklı görüşe de yer verilmiştir. 

İmaj yönetimi başka insanların kendileri hakkındaki izlenimlerini etkilemeye çalışması sürecidir. İzlenim yönetimi 

genel anlamda, bireylerin karşı taraf üzerinde oluşturdukları izlenimleri etkilemeye veya değiştirmeye çalıştıkları bir 

süreç ya da başkalarına iletilen bilgiler yoluyla onların algılarını veya tutumlarını etkilemeye yönelik girişimler olarak 

adlandırılabilmektedir. Ayrıca bireyler karşılarındaki bireylerin gözünde belirli bir izlenim kalıbı oluşturmak için o 

yönde davranabilmektedirler (Serin, Balkan, ve Soran, 2014:25). İzlenim yönetimi “sosyal etkileşimlerde yansıtılan 

görüntüleri kontrol etmek için bilinçli ya da bilinçsiz bir girişim” olarak tanımlanmaktadır (Ellis, West, Ryan, ve 

DeShon, 2002:1202). 

İmaj Yönetimi, hedef kitlede ya da kitlelerde bir konu ile ilgili imaj oluşturmayı planlayan etkinliklerdir. Oluşturulmak 

istenen imajın önceden belirlenmesini ve gerçekleştirilmesi için gerekli strateji, araç ve gereçler ile uygulama 

aşamalarının kısa, orta ve uzun vadede planlanmasını gerektirmektedir. Yaklaşım, bir imajın oluşturulması veya mevcut 

bir imajın istenen biçimde değiştirilerek geliştirilmesini amaçlayabilmektedir (Şentürk, 2007:15). 

Bunlar dışında yapılan tanımlar ise daha çok tanınma, arzu edilen kimlik ya da algıları oluşturma ve sürdürme, sosyal 

onay kazanma ya da onaylanmamaktan kaçınma gibi bireyi, izlenimlerini yönetmeye güdüleyen etkenleri temel 

almaktadır. 

Sonuç olarak, izlenim yönetimine dair birçok tanım mevcuttur ve bu tanımlar doğrultusunda örgütsel anlamda izlenim 

yönetimini; “kişinin, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çevresindeki insanların kendisine dair ilgi, bilgi ve algısını 

değiştirme ve yönlendirme çabası olarak” tanımlamak mümkündür. Kişinin bu çabasının amaçları (daha) olumlu bir 

izlenim oluşturmak ya da oluşmuş olumsuz bir izlenimi olumluya dönüştürerek iletişimini etkinleştirmek, saygı ve güç 

kazanmak, sevilmek ve olası olumsuzluklardan sakınmaktır. 

Kısaca bireylerin, genellikle karşılaştıkları farklı gruplarda, farklı yönlerini, yani farklı roller ve durumların doğurduğu 

sosyal kimliklerini sergilediği söylenebilir. Örgütlerde çalışan bireylerin izlenim yönetimi, üç temel öğeden 

oluşmaktadır  (Ceyhan, 2007:118). 

İzlenim Yönetimi Süreci ise üç temel öğeden oluşmaktadır. Bunlar; izlenimini inceleme, izlenim oluşturmaya 

güdülenme ve izlenim oluşturmadır. İlk aşama olan “izlenimlerin incelenmesi” aşamasında bireyin, çevresindeki 

bireylerin kendisine ilişkin algı ve değerlendirmelerine duyduğu ilgi doğrultusundaki davranışlar yer almaktadır 

(Ceyhan, 2007:120) ve izlenime ilgisizlik, izlenimlerin rasgele gözden geçirilmesi, izlenimlerin farkında olma ve 

izlenime odaklanma olarak dört düzeyi bulunmaktadır (Demir, 2013:322).  İkinci aşama olan “İzlenim Oluşturmaya 

Güdülenme” ise “bireyin diğer bireylerin izlenimlerini etkileme isteği” olarak tanımlanabilir (Doğan ve Kılıç, 

2009:60), imaj yönetimi teorisi, bireyin örgüt içinde ve dışında uygun bir biçimde görülmek isteme güdüsüne dayalıdır 

(Ceyhan, 2007:120). Üçüncü ve son aşama olan “İzlenim Oluşturma” ise “çevredeki bireylerin izlenimlerinin farkına 

varıp, onları yönetmeye güdülendikten sonra, arzu edilen izlenimleri oluşturma çabası” olarak tanımlanabilir (Demir, 

2013:323). 

Etkin Bir İmaj Yönetimi için bazı şartların oluşması gerekir. Herkesin iyi veya kötü bir imajı vardır. İmaj yönetimiyle 

imajların geliştirilmesi sağlanır. İmaj yönetimi bir süreci içerir. Bu süreçte en fazla yeri ürün ve marka imajı yaratma 

kısmı tutar. Genel hatlarıyla imaj oluşturma çabaları içinde dikkat edilmesi gereken hususlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir  
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(Parıltı ve Tolon, 2003:8): 

 Hiçbir şeye sıfırdan başlanmamalıdır. Çünkü her şeyin olumlu ya da olumsuz, başarılı veya başarısız bir imajı 

vardır. İlk hedef mevcut durumu, istenen imaj ile karşılaştırmaktır. Bu bakımdan imaj planlaması kurum, marka ve 

ürünler hakkındaki mevcut güncel imajlardan hareket almalıdır. Bu analizi bir hedef saptamak izlemektedir. 

 Bir imaj analizi tek başına yeterli olmamaktadır ve imajlar da sabit, statik unsurlar değildirler. Kurumu etkileyen 

her olay, imajı da etkilemektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olan değişikliklere hakim olmak, onları bilinçli 

olarak şekillendirmek imaj politikasının görevidir. 

 İmajların etkilenmesi farkına varılmaksızın gerçekleşemez. Rakipler sahip olunan imajı zarara uğratmaya, 

kopyalamaya, etkilemeye veya planlamasını bozmaya çalışacaklardır, bu nokta göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Yeni bir üründe yeni bir imaj oluşturmak genellikle sorunsuz bir biçimde gerçekleşebilmektedir. Ancak mevcut 

imajlarda değişiklik yapmak çoğu zaman sorunlarla doludur. Bu sorunların neler olabileceği saptanırsa hedefe daha 

rahat ulaşılır. 

Etkin bir imaj yönetiminde yukarıda da bahsedildiği gibi ilk olarak mevcut imajla istenilen imaj karşılaştırılır. Sonra 

işletme etkileyici bir imaj politikası geliştirerek rakipler tarafından değiştirilmeye zorlanan mevcut imajı sabit bir 

durumda tutmaya çalışır. Daha sonra hedeflediği istenilen imajı yaratır (Aldemir, 2011:29). 

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ 

İzlenim yönetimi konusunda literatürde çeşitli taktikler farklı tasnifler bulunmaktadır. Bu çalışmada, niteliklerini 

tanıtma, kendini sevdirme, tehdit etme, örnek davranışlar sergileme ve kendini acındırma olarak adlandırılmaktadır 

(Serin, Balkan, ve Soran, 2014:27) 

Gerçekte her birey, bir izlenim yönetimi taktik repertuarına sahiptir. Bu repertuar, önceki etkileşimlerde başarılı olmuş 

taktikleri içermektedir. Var olan bir durum, geçmişteki bir durum ile benzerlik gösterdiğinde, aktör geçmiş deneyimleri 

doğrultusunda davranmaktadır. Geçmişte yaşamadığı durumlar, aktörün izlenim yönetimi amacı doğrultusunda bilinçli 

bir değerlendirmeden geçirilmektedir. Bu süreç izlenim yönetiminde “senaryo” kavramı ile açıklanmaktadır. Senaryo 

kavramı, izlenim yönetimi sürecini anlatmak açısından gereklidir. Senaryolar, rutin eylemlerde, uygun davranışlara yol 

göstermede ve gereksinim duyulan iletişim sürecini açıklamada önemli bir fonksiyona sahiptir. Senaryolar kontrollü ve 

otomatik bilgi sürecini içerir. Aktör yeni bir durumla karşılaştığında ya da büyük ölçüde olumsuz farklılık algıladığında, 

büyük bir dikkatle bir plan geliştirir. Plan başarılı olursa, aktörün repertuarında gelecekte de kullanılmak üzere saklanır. 

Senaryo geliştirme süreci, bazı sosyal etkileşimlerde çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Geliştirilen senaryo, aktörün 

arzu ettiği imajı gerçekleştirebilecek etkileşimlerle sergilenir. Aktör var olan ve arzu ettiği sosyal kimlikler arasında bir 

farklılık algılamıyorsa, senaryo aktör tarafından güçlendirilir ve arzu edilen izlenim sürdürülür. Aktör aksine bu 

kimlikler arasında küçük bir farklılık algılıyorsa, ‘ arzu ettiği kimlik amacı doğrultusunda aynı senaryoyu sürdürür ya da 

bu senaryo içinde alternatif yollar deneyebilir (Demir, 2013:324).  İzlenim yönetimi taktiklerine dair işlevler; aktörün, 

hedef kişinin ve içinde bulunulan durumun özellikleri ve kapsamı ile belirlenen davranışlardan oluşmaktadır (Gilmore, 

Stevens, Harrell-Cook, ve Ferris, 1999:291). 

Araştırmacılar, uzun zamandan beri kullanılan izlenim yönetimi taktiklerini saptayıp, sınıflandırmaya çalışmaktadır, 

izlenim yönetimi taktiklerine ilişkin sınıflamaların ortak yönleri göz önüne alınarak atılgan ve savunmacı yaklaşımlar 

sınıflandırması çalışmada esas alınmıştır. Bu ayrım doğrultusunda atılgan taktikler yeni veya daha olumlu bir izlenim 

oluşturma davranışlarından oluşurken, savunmacı taktikler mevcutta oluşmuş bir olumsuz izlenimi ortadan kaldırmak 

için ya da olası bir olumsuz izlenimden kaçınmak için harcanan çabalardan oluşmaktadır. 

Atılgan İzlenim Yönetimi Taktikleri 

Bireyler, çevrelerindeki diğer bireylerin kendilerine ilişkin izlenimlerini biçimlendirerek onlara kendilerini tanıtmayı 

amaçlarlar. Görüldüğü gibi bu amaçla sergilenen davranışlar genellikle, bireyin kendisini diğer bireylere daha çekici, 

sorumluluk sahibi ve önemli bir insan olarak tanıtma amacına yöneliktir. Kendini tanıtmaya yönelik izlenim yönetimi 

taktikleri, kişiliğin ve imajın geliştirilmesi için, arzu edilen algıları oluşturmak amacıyla belirlenen hedefleri ve belli bir 

kimlik oluşturmayı içerir; yani durumsal taleplere tepki olarak kullanılmaz. Bu davranışları sergilenirken savunma 

davranışlarından dikkatle kaçınılır (Demir, 2013:325). 

Bu amaçla kullanılan taktikler kendini sevdirme, niteliklerini tanıtma, yıldırma, örnek olma ve yardım talep etmedir. 

Aktörler bu taktikleri sempatik, yetenekli, tehlikeli veya etik değerlere sahip görünmek için kullanır. 

Yağcılık taktiği en temel ve en yaygın izlenim yönetimi taktiğidir. Sevimli görünmek adına dalkavukluk ve iyilik 

yapmak olarak tanımlanabilir (Serin, Balkan, ve Soran, 2014:26).  Bu taktikler çekici görünmek ve sevilmek için 

tasarlanmıştır. Görüş uygunluğu ve iltifat olarak iki taktikten oluşmaktadır. Görüş birliğinde birey başkalarının görüş, 

inanç, düşünce veya değerlerini makul bulduğunu ifade ederek kendini sevdirmeye çabalar. Övgü de ise kişi 

başkalarının iyi yönlerini ortaya çıkarak şekilde olumlu değerlendirmeler yapar benlik saygısına hitap eder (Ellis, West, 

Ryan, ve DeShon, 2002:1202). Kendini sevdirme taktikleri olarak da adlandırılan bu taktiklerin son derece etkili 
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taktikler olmasının nedeni insan doğasının övgüye değer vermesi, bireylerin tutum ve davranışlarının yanlış olduğu 

endişesinden kurtulma isteği ve insanların takdir edilmekten hoşlanmalarıdır. Kendini sevdirme taktikleri genellikle 

bireysel kabul davranışı olarak görülse de aynı zamanda örgütün kabulü de önemlidir. Her ikisinin birleşimi ise, örgüte 

uygun kendini sevdirme davranışlarının oranını belirlemektedir (Demir, 2013:326). 

Niteliklerini Tanıtma taktiğinde birey, diğerlerinin kendisini yetenekli olarak algılayacağı işler yapmak ister. 

Dolayısıyla bireyin niteliklerini tanıtma arzusu yüksek olduğunda, işinde performansı maksimum kılmaktadır. Kendini 

sevdirme taktiğine benzese de farklı amaçlara sahip olmaktadır. Kendini sevdirme taktikleri sempatik görünmek amacı 

ile kullanılırken, niteliklerini tanıtmada amaç, yeterli bir insan olarak tanınmaktır (Akdoğan ve Aykan, 2008:12). 

Örnek Birey Olma taktiğinde bireylerin işe adanmış gibi görünmek için görevlerinin üzerinde ve ötesinde 

çalışmalarıdır. Bu taktiği benimseyen kişi çalışma ortamında mesaiye erken gelen, evine sürekli iş götüren, zorunlu 

olmadıkça izin almayan ve işiyle özdeşleşmiş bir çalışan izlenimi yaratmak arzusundadır (Serin, Balkan, ve Soran, 

2014:26-27). Zayıf ve yetersiz görünmeme isteği ile ortaya çıkan yıldırma taktiğinin yönü üstlerden astlara doğrudur. 

Yardım İsteme, taktiği ile insanlar sempatik görünmek istedikleri zaman kendi yetkinliklerini küçük gösterebilirler. 

Bunun en büyük nedeni kişinin tehdit olarak gördüğü biriyle daha yakın ilişki kurma isteğidir (Leary, 2010:869). 

Başkalarının gözünde muhtaç görünmek için yetersizlik göstermek olarak tanımlanabilir. Bu taktik aynı zamanda, ağır 

bazı sorumluluklardan kurtulmak ve muhtemel başarısızlıkların gerekçesi olarak sunulmak için de kullanılabilmektedir 

(Serin, Balkan, ve Soran, 2014:27). Samimiyet ve başkasının yetkinliklerinden faydalanmak amacıyla da uygulansa da 

insanlar diğer yöntemlere göre az tercih etmektedirler (Holoien ve Fiske, 2013:40). 

Vurgulama taktikleri, olumlu bir durumun, olumlu yönlerinin öne çıkarılması ya da başkası tarafından yapılmış olsa da 

üstlenilmesidir. Vurgulamanın yolları üstlenme ve çoğaltmadır. Üstlenmede başkasına sahip bir sorumluluğun olumlu 

yönü üstlenilirken, çoğaltma da ise yerine getirilen bir sorumluluk gerçekten daha büyük gösterilir (Ellis, West, Ryan, 

ve DeShon, 2002:1202). 

Yıldırma taktiğini kullanan kişi, tehlikeli bir kişi olarak görülmek suretiyle sosyal güç elde etmeye çalışmaktadır. 

Kendini sevdirme çabalarının amacı sempatik, niteliklerini sergilemenin amacı yetenekli görünmek iken, yıldırmada 

amaç ürkütücü görünmektir. Bireyler göz korkutucu veya tehditkâr görünerek diğerlerinin onları tehlikeli olarak 

görmelerini istemektedirler (Serin, Balkan, ve Soran, 2014:27). Yıldırma, kendini sevdirmenin tam karşıtıdır. Kendini 

sevdirme taktikleri, örgütte çalışanları bir araya getirirken, özellikle yıldırma taktikleri gelişi güzel ve gereğinden fazla 

kullanılırsa çalışanları bölebilmektedir (Akdoğan ve Aykan, 2008:13). 

Savunmaya Yönelik İzlenim Yönetimi Taktikleri 

Bireyler saldırgan izlenim yönetimi davranışında bulunduğunda karşılaşacağı zarar elde edeceği kazanımdan fazla ise 

savunmacı izlenim yönetimi taktiklerine başvurmaktadır. Savunmacı taktikler sayesinde bireyler davranışlarıyla ilgili 

daha az sorumluluk almakta ve böylece istemedikleri sonuçlarla karşılaşma olasılığına karşı kendilerini korumuş 

olmaktadırlar (Oğuzhan, 2015:40). 

Açıklama Yapma taktiklerinde, genelde mevcut izlenimleri korumak ya da bozulmuş, zarar görmüş bir izlenimi 

onarmak için başvurulmaktadır. Birey olumsuz bir durum olduğunu kabullenilmesine rağmen suçun kendine ait 

olmadığını savunuyorsa bu “mazeret açıklaması” adı verilmektedir (Ellis, West, Ryan, ve DeShon, 2002:1202). 

Sorumluluğun üstlenildiği ve durumun yanlış olmadığının savunulduğu duruma ise “meşrulaştırma” denilmektedir 

(Demir, 2013:337). 

Engel Koyma taktiğinde ise birey başarıya ulaşabilmek için kendi yeteneklerine güven duymuyorsa, amaçlı bir şekilde 

performansların önüne engeller koymaya ihtiyaç duymaktadır. Bu taktikle, başarı için engelleyici bir neden 

oluşturularak, başarısızlığı makul kılmak amaçlanmaktadır (Akdoğan ve Aykan, 2008:13). 

Özür Dileme stratejisinde ise; kişi olumsuz bir sonuç için tamamıyla sorumluluğu üstlenir ve sonuca ulaşıncaya kadar 

gerçekleştirilen eylemlerin ve davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etmektedir (Oğuzhan, 2015:40). Bu taktikte 

bireyler karşılaşılan olumsuz durumla ilgili oldukları konusunda dürüst davranarak bunu düzeltmeye çalışır veya 

cezalarına razı olurlar (Yücel, 2013:11). 

Yadsıma, bireyin olumsuz durum gerçekleşmeden önce mazeretler öne sürme davranışıdır. Yadsıma, amaçlı bir 

davranıştan kaynaklanabilecek şüphe ve olumsuz sınıflamalardan kaçınmada kullanılan sözlü bir taktik olarak 

tanımlanabilir. Yadsıma, olumsuz bir durum gerçekleşmeden önce alınan bir tür önlemdir (Demir, 2013:337). 

Saldırgan ve savunmacı stratejiler hakkında verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi; bireyler savunmacı stratejiler 

sayesinde davranışlarıyla ilgili daha az sorumluluk almakta ve istenmeyen durumlarla karşılaşma olasılıklarını 

azaltmaktadırlar (Yücel, 2013:11). 

Genellikle uygulama da bireylerin izlenim oluşturma sürecinde kendilerini tanıtma ve olumlu imaj oluşturmaya 

yardımcı olacak taktikleri seçtikleri, olumsuz durum ve koşullar karşısında ise savunmaya yönelik izlenim yönetimi 

taktiklerini tercih ettikleri görülmektedir (Akdoğan ve Aykan, 2008:18). 
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YÖNTEM VE ARAŞTIRMA 

Araştırmanın uygulamaya dayalı olan saha çalışmasında birincil (orijinal) verilerden yararlanılmıştır. Bu verileri 

derlemek ve yorumlamak için anket ve yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma nicel ve nitel araştırma 

yöntemlerinin her ikisinin de kullanıldığı karma bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın nicel bölümünde araştırmacılar 

tarafından hazırlanan 10 soruluk anket formu kullanılmıştır. Nitel bölümde ise yine araştırmacılar tarafından hazırlanan 

6 açık uçlu soru kullanılmıştır. Özellikle anketlerle toplanan verilerin anlamlandırılması ve yorumlanmasında “yüz yüze 

görüşmeler” önemli bir araç olmuştur. Araştırmanın kuramsal çerçevesi literatüre dayalı bir çalışma olup; konuyla ilgili 

yerli ve yabancı makaleler, araştırmalar, projeler, raporlar ve tezler gibi dokümanlardan elde edilen ikincil veriler 

çalışmanın makro düzeydeki materyalini oluşturmuştur. 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ARACI 

Anketler aracılığıyla derlenen veriler SPSS istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir. İşletmelerin ölçekleri, 

faaliyet gösterdikleri sektörler, izlenim oluşturma çabaları ve izlenim yönetimi taktiklerini belirlemeye yönelik sorular 

sorulmuştur. Bu doğrultuda sektörler arası farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Evren olarak Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine bağlı olarak 1350 dükkânda faaliyet gösteren 1000 

civarında işletme seçilmiştir. İşletmelerin 237’si marangozluk ve kerestecilik, 348’i motorlu araç tamiri, bakımı ve 

yedek parça satışı, 116’sı metal eşya imalat, onarım ve satışı (bakırcılık, kaynakçılık, kalaycılık, demircilik vs.) gibi 

temel sektörlerde faaliyet göstermektedir. Diğer işyerlerinden bir kısmı çalışmamakta ya da depo olarak 

kullanılmaktayken bir kısmı ise bakkal, lokanta, banka, kamu binası (polis noktası, sağlık ocağı vs.) olarak 

kullanılmaktadır. 

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, örnekleme hacminin 

bilindiği durumlarda örneklem büyüklüğünün tespitinde kullanılan yöntemle (Baş, 2006, s. 45-47) %95 güven 

aralığında 0,10 hata payı ve görülme olasılığı %80 olarak alınarak yaklaşık 58 katılımcının olduğu bir örneklem 

büyüklüğüne ulaşılmıştır. Sosyal ve kamu hizmetinde bulunan, faal olmayan ve depo olarak kullanılan işletmeler örnek 

hacmi belirlenirken göz ardı edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarının daha sağlıklı ve güvenilir olabilmesi açısından 

yaklaşık 180 işletmeye anket uygulaması yapılmıştır. Analize uygun verilere tam olarak sahip olan anket sayısı ise 

131’dir. 

Çalışmaya esas anketin bir kısmı “Öğretmenlerin İzlenim Yönetimi Taktikleri” ile ilgili olarak yapılmış bir çalışmadan 

(Demir, 2002:86), bir kısmı ise “Turizm İşletmelerinde Kurumsal İmajı Oluşturan Faktörler” ile ilgili bir çalışmadan 

(İbicioğlu ve Avcı, 2003:32-34) alınarak oluşturulmuştur. Anket sorularının tespiti sürecinde anket formu 12 pilot 

uygulama yapılarak kısa, anlaşılır ve hedef kitle özelliklerine uygun sorular ve yargılar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın yapıldığı işletmelerin sosyokültürel yapısına uygun olarak bazı yargılar birleştirilirken, bazı yargılar da 

anlam değişikliği olmayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğin ilk kısmında imaj yönetimi taktiklerine ve imaj 

oluşturma çabalarına yönelik yargılar verilmiştir. Likert tipi beşli dereceleme türünde hazırlanan yargılarda ölçek, (1) 

“kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “ne katılıyorum ne katılmıyorum”, (4) “katılıyorum” ve (5) 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden oluşmuştur. Ölçekteki en yüksek puan 5 olup, seçeneklerdeki yargılardan 

birine “kesinlikle katılıyorum (5)” seçeneğini işaretleyerek yanıt veren bir cevaplayıcı, bu yargıya dair davranışı sıklıkla 

gerçekleştirdiğini belirtmiş olmaktadır. Üç bölümden oluşan anketin ikinci bölümünde cevaplayıcıların demografik 

bilgilerine, son bölümde ise nitel veriler toplamak amacıyla açık uçlu sorulara yer verilmiştir. 

VERİ TOPLAMA ARACININ GÜVENİRLİLİĞİ 

Veri toplama aracının güvenirliliğinin değerlendirmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan iç tutarlılık 

metodu Cronbach Alfa Katsayısı, güvenirliliğin test edilmesinde en çok yararlanılan metotlardan birisidir. Cronbach 

Alfa Katsayısının düşük değeri (0’a yakın olması) değişkenlerin içsel olarak ilişkili olmadığını gösterir. Yeni geliştirilen 

ölçekler için kabul edilebilir Cronbach alfa katsayısı 0,50 iken, 0,70’den büyük olması içsel tutarlılığın yüksek 

olduğunu ifade etmektedir (Nakip, 2013:204). Bu çalışmada da ankette yer alan ölçek güvenirliliğinin test edilmesinde 

Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katsayı 0,749 olarak hesaplanmıştır. Bu durum anketin 

güvenilirliğini işaret etmektedir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Anketin uygulandığı işletmeler içerisinde mikro ölçekli işletme özelliği taşımayan işletme bulunmamaktadır. Tokat 

Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren işletmeler arasında gerçek veriler ile mikro ölçeği aşan işletmeler varsa 

bile gerek işçi sayısı gerekse hasılat ve bilanço büyüklüğü bakımından yaşanan kayıt dışılık sebebiyle işletmeler gerçek 

ölçeklerini yasal olarak ortaya koymamaktadırlar. 

Anket uygulanan işletmelerin 57 adedi Motorlu Araç Bakım, Onarım ve Yedek Parça Satışı ile (%43,5), 35 adedi Metal 

Eşya İmalat ve Satışı ile (%26,7), 12 adedi Ahşap Ürün İmalat ve Satışı ile (%9,2) uğraşmaktadır. Cevaplayıcıların 

%80’den fazlası ilköğretim veya lise mezunudur. İşletmelerin 111 adedi 5 yıldan uzun süredir faaliyette bulunmaktadır. 

Cevaplayıcıların seçtiği yargılar içerisinde; en düşük ortalama 1,89 ile “sürekli güncellenen bir web sitemiz var” ve 1,95 
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ile “bir web sitemiz var” yargıları olurken en yüksek ortalama 4,41 ile “Müşterilerimizle iletişimimiz etkin ve başarılı” 

ve “4,27 ile Çalışanlar ile iletişimimiz etkin ve başarılı” yargılarıdır. 

“Müşterilerin özel yaşamlarına ilgi gösteririz” (102) ve “Çeşitli faaliyetlere sponsor oluruz” (103) yargıları en az 

cevaplanan yargılar iken “Müşterilerimizle iletişimimiz etkin ve başarılı” (129) ve “Çalışanlar ile iletişimimiz etkin ve 

başarılı” (125) yargıları en çok katılıma sahiptir. 

Ölçeğin faktör analizine uygunluğuna dair yapılan KMO testi sonucunda KMO değeri %76,6 olarak hesaplanmıştır. 22 

ifade için gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ise ifadeler 6 faktörde toplanmıştır. 

İlk faktör mikro düzeyde çevresiyle iletişiminin etkin ve başarılı olduğunu ve kalıplaşmış bir müşteri kitlesine sahip 

“klasik esnaf” özellikleri taşıyan bir grup yer almaktadır. İkinci faktörde işyerinin dış görünümüne ve “sosyal medyaya 

önem verenler”, üçüncü faktörde sponsorluk faaliyetlerinde bulunanlar ve “web sitesi olanlar” toplanmaktadır. 

Dördüncü faktörde ise makro düzeydeki paydaşları ile iletişiminin etkin ve başarılı olduğunu ifade edenler yer 

almaktadır. Beşinci ve altıncı faktörlerde ise sırasıyla kolay personel bulan, kolay satış yapan ve müşterilerine ilgi 

gösteren “müşteri odaklı” ve farklı şekillerde “müşterilerine kendi sevdirmeye çalışanlar” bulunmaktadır. 

Faktörlerin dağılımı yapılan görüşmeler ile paralel gerçekleşmiş olup görüşmelerde faktörlerdeki dağılımı net bir 

şekilde görülmektedir. Örneğin faktör 6 müşterisine diğerlerine daha çok önem veren, onlara iyi görünmek için daha 

çok çaba harcayanlardan oluşurken faktör 1 kalıplaşmış bir müşterisi olan imaj yönetimine ve taktiklerine çok ihtiyaç 

duymayan sadece yakın çevresiyle iyi ilişkileri olmasının yeterli olduğunu düşünen gruptur. 

Toplanan verilere yapılan bir diğer analiz ise One Way Annova testidir. Bu analiz sonucunda Motorlu Araç Bakım, 

Onarım ve Yedek Parça Satışı ile uğraşan işletmeler Ahşap Ürün İmalat ve Satışı ile uğraşanlara göre daha fazla sosyal 

medya kullanmaktadır (P=0,049). Bunun en önemli nedeni ise müşteri kitlelerinin sosyal medya kullanımıdır. Motorlu 

Araç Bakım, Onarım ve Yedek Parça Satışı ile uğraşan işletmelerin müşterileri yoğun bir şekilde sosyal medya 

kullanmakta özellikle aksesuar ve yedek parça satışı ile araç bakımı yapan işletmelerin müşterileri sosyal medya ve 

internet sitelerini takip etmekte ve burada gördükleri ürün ve hizmetleri talep etmektedirler. Bu durum ise işletmeleri 

sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak da kullanmaya zorlamaktadır. 

Metal Eşya İmalat ve Satışı ile uğraşan işletmeler, Ahşap Ürün İmalat ve Satışı yapan işletmeler (P=0,023) ile Motorlu 

Araç Bakım, Onarım ve Yedek Parça Satışı ile uğraşan işletmelere (P=0,006) göre ürünlerini daha kolay pazarlamakta, 

daha kolay personel bulmakta ve müşterileri ile daha ilgili. Metal Eşya İmalat ve Satışı ile uğraşan işletmelerin 

müşterilerinin nihai tüketicilere değil de endüstriyel pazarlara satış yapıyor olmaları daha az sayıda müşteri ile iletişim 

kurarak daha kolay mal satmalarını sağlamaktadır. Ahşap Ürün İmalat ve Satışı yapan işletmelerin üniversite ve meslek 

liselerinde ilgili bölümlerin olmaması, işletmelerin ölçeğinin küçük olması, mevsimlik olarak iş hacmindeki dalgalanma 

ve bireylerin tercih etmemesi gibi nedenler ile işgören ihtiyacını karşılamakta sorun yaşamaktadırlar. Motorlu Araç 

Bakım, Onarım ve Yedek Parça Satışı sektörünün hızla büyümesi, artan araç sayısı, değişen ve gelişen araç marka ve 

modelleri ile gelişen teknoloji nedeniyle bu sektördeki işletmelerin işgören ihtiyacı sürekli artmakta ve değişmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Basitçe “başkalarının gözünden görünüş” olarak tanımlayabileceğimiz “izlenim” ve “başkalarından gözünden görünüşü 

kontrol etmek” olarak adlandırabileceğimiz “izlenim yönetimi” kavramları rekabetin şartlarının değişmesi, teknolojik 

gelişmeler, elektronik ticaret ve piyasaların küreselleşmesi ile artan hızla önem kazanmaktadır. Geçmişte sadece kendi 

yöresindeki işletmelerle rekabet eden KOBİ’ler müşterilerinin elektronik ticareti keşfetmesi ile ülke hatta dünya çapında 

rakiplere sahip olmuşlardır. Bu rekabette bir adım öne geçebilmek ya da pazardaki yerini koruyabilmek adına mevcut 

ve olası müşterilerin gözünde olumlu bir izlenim oluşturmaları bir gereklilik haline gelmiştir. 

Sadece müşteriler açısından değil iç ve dış çevresindeki paydaşlarını da etkileyebilmek ve onlarla gerçekleştirdiği, 

gerçekleştireceği işbirliklerinden azami fayda elde edebilmek için de güçlü ve olumlu bir imaja sahip olmaları KOBİ’ler 

açısından önem taşımaktadır. Bu yolla sağlam tedarikçilerle çalışmak, kalifiye işgören tedarik etmek, kamu kurum ve 

kuruluşlarında kolaylıklar sağlamak, başta ağızdan ağıza reklamlar ile reklam maliyetlerinin azalması gibi birçok 

maliyette düşüş ve bunlara bağlı olarak karlılıkta artış sağlayabilmektedirler 

Çalışmaya katılan işletmelerin, izlenim oluşturma çabalarının bireysel çabalardan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Profesyonel işbirlikleri ile (reklam ajansları vs.), kaliteli ürün, paydaşlara yönelik faaliyetler, işletmenin görünümü ve 

halkla ilişkiler çabaları gibi birçok unsur bir arada kullanılarak olumlu imaj oluşturma sürecini hızlandırılabilmektedir. 

Sağlam ve sürdürülebilir bir temele oturtulan izlenim oluşturma faaliyetleri ve iyi seçilmiş taktikler ile işletmenin kısa 

vadede maliyetleri yüksek olsa da uzun vadede firma değeri ve karlılıkta artış,  işgören devir hızı ve maliyetlerinde ise 

düşüş sağlanacaktır. 

İletişim araçlarının çeşitlendirilerek özellikle düşük maliyetli olan sosyal medya mecraları ve internet daha etkin 

kullanılmalıdır. KOBİ’ler çeşitli araçlar ile (mali destek, danışmanlık desteği vs.) desteklenmeli, mevcut desteklerin 

(KOSGEB Tanıtım Destekleri vb.) ise daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmalıdır. 

İzlenim yönetimini gerçekleştirebilecek kalifiye personel yetiştirilmelidir. Bir personel alarak ek bir maliyete 
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katlanamayacak işletmeler için mevcut personelin eğitimine yönelik Sivil Toplum Kuruluşları yardımıyla eğitim 

hizmeti verilerek konuyla ilgili bilinçli çalışanlar oluşturulmalıdır. Özellikle idari bilimler alnında eğitim müfredatı 

içerisinde imaj yönetimiyle ilgili başlıklara daha fazla yer verilerek uzun vade ve makro düzeyde faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

KAYNAKÇA 

Akdoğan, A., ve Aykan, E. “İzlenim Yönetimi Taktikleri:Erciyes Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin 

İzlenim Yönetimi Taktiklerini Belirlemeye Yönelik Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 

- Yönetim Dergisi, İstanbul, 2008, 6-21. 

Aksoy, R., ve Bayramoğlu, V. “Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri:Tüketici Derğerlemeleri” 

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Zonguldak, 2008, 85-96. 

Aldemir, M. E. “İmaj Yönetimi Ve Kurtlar Vadisi Örneği” Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kırıkkale, 2011. 

Bal, M. “Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş, 2012, 219-241. 

Baş, T., “Anket Nasıl Hazırlanır? Anket Nasıl Uygulanır? Anket Nasıl Değerlendirilir?” Ankara, 2006. 

Biçer, E. B., “Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsal İmaj Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi, 

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2006. 

Bolat, O. İ., “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Balıkesir, 2006, 107 - 126. 

Bolino, M. C., Varela, J. A., Bande, B. N., ve Turnley, W. H., “The Impact Of Impression-Management Tactics On 

Supervisor Ratings Of Organizational Citizenship Behavior”, Journal Of Organizational Behaviour, Cincinnati, 2006, 

281–297. 

Ceyhan, A., “Sağlık Kurumlarında İmaj Yönetimi Açısından Web Sayfası Tasarımlarının Kategorik Analizi Ve Selçuk 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Uygulaması” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya, 2007. 

Demir, K., “Türkiye’deki Resmi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimleri”, Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002. 

Demir, K., “İzlenim (İmaj) Yönetimi” H. B. Memduhoğlu, ve K. Yılmaz içinde, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Ankara, 

2013. 

Doğan, S. ve Kılıç, S., “Örgütlerde “İzlenim Yönetimi Davranışı” Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Atatürk 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Erzurum Cilt:23, Sayı:3, 2009, 53-83. 

Elliot, A. J., Aldhobaiban, N., Murayama, K., Kobeisy, A., Gocłowska, M. A., ve Khyat, A., “Impression Management 

And Achievement Motivation:Investigating Substantive Links”, International Journal Of Psychology, 2016, 1-6. 

Ellis, A. P., West, B. J., Ryan, A. M., ve DeShon, R. P., “The Use of Impression Management Tactics in Structured 

Interviews:A Function of Question Type?” Journal of Applied Psychology, Washington, 2002, 1200-1208. 

Erkmen, T., ve Çerik, Ş., “Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın 

İncelenmesi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Öneri, İstanbul, 2007, 107-119. 

Gilmore, D. C., Stevens, C. K., Harrell-Cook, G., ve Ferris, G. R., “Impression Management Tactics” R. W. Eder, ve 

M. M. Harris içinde, “The Employment Interview Handbook”, SAGE Publications, California, 1999, 432 

Holoien, D. S., ve Fiske S. T., “Downplaying positive impressions:Compensation between warmth and competence in 

impression management”, Journal of Experimental Social Psychology, New Jersey, 2013, 33-41. 

İbicioğlu, H., ve Avcı, U., “Turizm İşletmelerinde Kurumsal İmajı Oluşturan Faktörlere Ve Kurumsal İletişimin Rolüne 

Yönelik İnceleme” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta, 2003, 23-41. 

Leary, M., “Affiliation, Acceptance, And Belonging:The Pursuit Of İnterpersonal Connection” Handbook Of Social 

Psychology, Stanford, 2010, 864–897. 

Nakip, M., “Pazarlamada Araştırma Teknikleri”, Ankara, 2013 

Nartgün, Ş. S., Güneş, D. Z., ve Kepekcioğlu, E. S., “Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma 

Düzeyi:Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği”, The Journal Of Academic Social Science 

Studies, Adıyaman, 2013, 1065–1090 . 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

595 
 
 

 

Oğuzhan, T., “Algılanan Etik İklim Boyutları, Lider Üye Etkileşimi ve Öz Kendilik Değerlendirmesinin İzlenim 

Yönetimi Taktikleri Kullanımı Üzerindeki Etkileri” Doktora Tezi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü 

Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, Ankara, 2015. 

Öneren, M., “İmaj Yönetiminin Tv Dizi Seyircileri Üzerindeki Etkisi” KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 

Karaman, 2013, 75-85. 

Özer, M. A., ve Güler, E., “Yöneticiler İçin İmaj Yönetimi Stratejileri”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, İstanbul, 2014, 

34-66. 

Parıltı, N., ve Tolon, M., “Yerel Yönetimlerde İmaj Kavramı ve Olası Sonuçları”, 1. Uluslararası Yerel Yönetimler 

Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu”, Ankara, 2003, 1-10 

Peltekoglu, F. B., Halkla İlişkiler Nedir?: İstanbul, 2003. 

Polat, O. İ., “Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci” Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 107-127. 

Saylan, M., “Markalaştıramadıklarımızdan mısınız?” Marketing Türkiye Dergisi, Özel Sayı, İstanbul, 2000, 48. 

Serin, A. E., Balkan, M. O., ve Soran, S., “Çatışma Yönetim Stratejilerinin İzlenim Yönetimi Taktiklerine 

Etkisi:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Diyarbakır, 2014, 23-37 . 

Süceddinov, Ş., “Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci ve Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008. 

Şentürk, D., “İmaj Yönetiminde Sponsorluğun Yeri Ve Önemi:Avea Örneği” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007. 

TDK, Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Web Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option 

=com_btsvearama=kelimeveguid=TDK.GTS.56d80b44d10e36.45642002, 2016, Şubat 15 

Toptan, M., “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kullandıkları İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Belirlenmesi:Trabzon Ve 

Rize İllerine Yönelik Bir Uygulama” Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Rize, 2014. 

Yücel, İ., “Örgütlerde İzlenim Yönetimi ve Taktikleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme” Akademik Bakış, İstanbul, 

2013, 1-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

596 
 
 

 

GİRİŞİMCİ, MUHASEBECİ Mİ OLMALIDIR? – TOKAT ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

 

 

Seda ALDEMİR  

Gazisomanpaşa Üniversitesi  

SBE Muhasebe –Finansman Anabilim Dalı 

 Doktora Öğrencisi 

sedaaldemir58@gmail.com 

 

Mehmet Reşat DAĞ  

Gazisomanpaşa Üniversitesi  

SBE Muhasebe-Finansman  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

dagresat@gmail.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN  
Gazisomanpaşa Üniversitesi  

 İİBF- İşletme Bölümü 

Muhasebe-Finansman Ana bilimdalı  

mihriban.arslan@gop.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB)  girişimcilerin temel muhasebe bilgi düzeylerini 

ölçmeye çalışmak ve ayrıca, girişimcilerin vergi uygulamalarındaki bilgi düzeylerinin ne olduğu belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda Tokat OSB'de faaliyet gösteren firmalara anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, girişimci-

muhasebe bilgisi ilişkisi anketi uygulamalarına göre; cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki pozisyon değişkenlerinde 

anlamlı bir farklılık bulunamamışken yaş ve mesleki tecrübe değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca; 

girişimci-muhasebe bilgisi kullanımı ilişkisi anketi uygulamalarına göre de; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, işletmedeki 

pozisyon ve mesleki tecrübe süresi değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Açık uçlu soruların 

değerlendirilmesi ise sonuç kısmında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Muhasebeci, Girişimci, Muhasebe Bilgisi, Muhasebe Eğitimi 

 

SHOULD AN ENTREPRENEUR BE AN ACCOUNTANT? TOKAT ORGANIZED INDUSTRIAL 

SITE CASE STUDY 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to measure the basic accountancy knowledge of entrepreneurs in Tokat Organized 

Industrial Site ( OIS ) and it is also aimed at determining the tax treatment knowledge level of entrepreneurs. In line 

with this purpose, a questionnaire was implemented to the operating firms in Tokat Organized Industrial Site ( OIS ). In 

consequence of the questionnaire and analysis, with regard to the implementations of entrepreneur-accountancy 

knowledge relevancy; while there are no significant differences among the following variables such as gender, 

educational level, position, there are significant differences among the following variables such as age and work 

experience. In addition to the above-mentioned results, according to the result of the knowledge implementation 

questionnaire, there are no significant differences among age, gender, educational level, position and work experience. 

The evaluation of open-ended questions was examined with details in the conclusion of the study. 

Key Words:Accountant, Entrepreneur, Accounting Information, Accounting Education 
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GİRİŞ 

Günümüzde ilerleyen teknoloji ve küresel rekabetin etkisiyle ekonomik yapıda önemli değişikliklerin meydana gelmesi 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Yaşanan bu rekabet ortamının en önemli tetikleyicileri girişimcilerdir. Çünkü girişimciler 

değişimin, gelişimin ve yenilikçiliğin yayılmasını ve uygulanmasını hızlandırmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin daha 

fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla; kamu tarafından, çeşitli ekonomik kuruluşlar ve kalkınma ajansları 

tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler ile ülkemizdeki girişimci 

sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Fakat girişimcilerin piyasada yer edinebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi 

mali yapısını çok iyi kontrol etmesine bağlıdır. 

Başlangıçta KOBİ şeklinde örgütlenen ve faaliyete başlayan girişimciler işletmelerinin muhasebe işlemlerini çoğu 

zaman işletme dışındaki serbest muhasebecilere yaptırmaktadır. İşletmelerinin gelir gider analizlerini, maliyet ve kar 

hesaplamalarını ve işletmelerinin finansal durumunu sadece muhasebecilerinin göstermiş olduğu pencereden görmekte 

ve yasal yükümlülüklerinin farkında olmadan çoğu zaman yasal yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Girişimcilerin bu ve 

benzeri olumsuzluklarla karşılaşmaması açısından temel muhasebe hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Girişimcilerin; risk alma ve sorumluluk üstlenebilme, dinamik bir kişilik yapısına sahip olma, yeniliklere açık olma ve 

yenilik yaratma yeteneği, gelişme ve ilerleme, büyüme arzusuna sahip olma, bağımsız olma isteği gibi özelliklerinin 

yanı sıra günümüzde artık muhasebe bilgi düzeyinin de iyi olması gerekmektedir. Girişimciler sadece işlerine 

odaklanıp, muhasebe konuları ile yeterince ilgilenmediklerinde başarıya bir bütün olarak ulaşmak mümkün 

olamamaktadır. Bu durumda gerçekten girişimciler bir muhasebeci kadar muhasebe bilgisine sahip olmalı mıdır yoksa, 

temel hatları ile muhasebe ve vergi ile alakalı konulara hakim olması yeterli midir? Bu çalışmada; girişimciler açısından 

bu sorunun cevabının farklı bakış açılarından  ele alınması, çalışmanın temel ekseni oluşturmaktadır. Bu bağlamda da, 

Tokat OSB'de faaliyet gösteren girişimcilerin temel muhasebe bilgi düzeylerini ölçmeye çalışmak ve ayrıca 

girişimcilerin vergi uygulamalarındaki bilgi düzeylerinin ne olduğu belirlemek çalışmanın amacını özetlemektedir. 

ARAŞTIRMA KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

1.1.1. OSB’nin Tanımı ve Tarihçesi 

OSB, genel anlamda; altyapı (ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon), banka, kantin, ilk yardım vb. olanaklarla donatılmış 

uygun bir alanda teknik ve genel hizmetlerin de sağlandığı, belirli bir alan içerisinde gruplanmış fabrika yerleşim 

birimleridir. (Türko, 2006:15). 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı tanımla OSB, ağır sanayi ve kompleksleri dışında, küçük ve orta ölçekli imalat 

sanayi türlerinin, belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için, sınırları tasdikli çıplak arazi 

parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesis ve kurumlarla donatıldıktan sonra 

planlı bir şekilde ve belirli standartlar dâhilinde küçük ve orta ölçekli sanayi için tahsis edilebilir ve işletilebilir hale 

getirilerek organize edilmiş sanayi bölgesidir. 

OSB'ler 19. Yüzyılın başlarında ABD’de kendiliğinden ortaya çıkan bir uygulama olarak, özel sektör tarafından kar 

elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan dönemde, OSB’ler bir devlet yatırımı 

olarak görülmeye başlanmış; gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin geliştirilmesine hizmet etmek amacıyla 

düzenlenmiştir. Bu gelişmekte olan ülkeler, OSB uygulamalarına ancak 1950’li yıllarda geçilebilmiştir (Eyüboğlu, 

2003:4). 

Türkiye' de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin "lokomotif sektör" olduğu saptanmış ve 

ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme 

ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik 

tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa OSB' nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bursa 

OSB, Dünya Bankası'ndan alınan kredi ile kurulmuştur. 

Türkiye' de OSB uygulamaları her hangi bir yasal mevzuatı olmadan 1982 yılına kadar devam etmiştir. Söz konusu 

mevzuat boşluğunun giderilmesi amacıyla 31 Ocak 1982 tarih ve 17591 sayılı Resmi Gazete'de "Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur (OSBUK, 2016: 1). 

1.1.2. Türkiye’deki  OSB'lerin Amaçları ve OSB’lere Tanınan Vergi Muafiyetleri 

Türkiye’de OSB’ler; sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre 

sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde 

yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca 

göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için 
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tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak 

tanımlanır (OSBÜK, 2016:2). 

4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tanım ışığında OSB’nin amaçları aşağıda 

sunulmaktadır (Şahin, 2001:4) : 

 Sanayinin disipline edilerek uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, 

 Planlı kentleşmeyi yönlendirmek ve şehrin gelişmesine katkıda bulunmak 

 Müşterek arıtma tesisleri kurmak ve yönetmek, çevre kirliliğini önlemek, çevreyi korumak suretiyle 

oluşacak çevre sorunlarını önlemek ve dolayısıyla da tarım alanlarının sanayide kullanılmasını disipline etmek, 

 Bilişim teknolojilerinden yararlanmak, 

 İmalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmelerini sağlamak, 

 Sağlıklı, ekonomik, güvenilir nitelikte gerekli alt yapı, üstyapı, sosyal tesisler ve teknoparklarla 

donatılmış planlı bir üretim alanı oluşturmak, 

 Oluşturulan bu alanların (OSB’nin) kurumsallaşmış profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi ve 

yönlendirilmesini sağlamak, 

 Bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlamak ve sanayiyi az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırmak, 

 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program 

dâhilinde üretim yapmalarıyla, işletmelerin üretimde verimliliğini ve kâr artışının sağlamak. 

OSB’lerin bölgesel kalkınma üzerindeki rolü üç önemli kanal aracılığıyla gerçekleşir. Birincisi, OSB’lerin 

kuruluşundaki asıl amaç olan sanayileşmenin yol açtı ğı olumsuz etkilerin üstesinden gelinmesi; çevreye duyarlı düzenli 

kentleşmenin sağlanmasıdır. İkincisi, üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan çok 

sayıdaki kamu hizmetinin girişimcilere ulaştırılabilmesidir. İmarı ve altyapı bağlantıları tamamlanmış arsaya erişim, 

izin ve ruhsatların verilmesi, altyapı hizmetlerinin nitelikli ve ucuz olarak sağlanması bu işlevin unsurları arasındadır. 

Üçüncüsü, benzer faaliyetlerde bulunan firmaların aynı coğrafi yerleşke içinde bulunması sonucu birbirleri üzerinde 

olumlu etki yaratmalarıdır (Çağlar, 2006:312). 

Türkiye'de OSB'lerde yer almanın yukarıda ifade edilen amaçlarının yanı sıra girişimcilerin tercihinde de etkili olan 

vergi muafiyetleri söz konusudur. 

Tablo 1.1.  OSB’lere Tanınan Vergi Muafiyetleri 

VERGİ 

TÜRÜ 
OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ 

OSB'LERDE YER ALAN 

İŞLETMELER 
AÇIKLAMA 

 

Emlak 

Vergisi 

 

Muaf 

(İnşaat bitim tarihini takip eden 

Bütçe yılından itibaren 5 yıl) 

Muaf 

(İnşaat bitim tarihini takip 

eden Bütçe yılından itibaren 5 

yıl) 

1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 5. maddesine 

3365 sayılı Kanunla 

eklenen (f) fıkrası 

 

Atık su Bedeli 

Muaf 

(Merkezi Atık su Arıtma Tesisi 

İşleten Bölgeler) 

Muaf 

(Merkezi Atık su Arıtma tesisi 

işleten bölgelerdeki işletmeler) 

Muaf değil 

(Merkezi Atık su Arıtma tesisi 

işletmeyen bölgelerdeki 

işletmeler) 

4562 sayılı OSB 

Kanununun 21. maddesi 

Elektrik ve 

Havagazı 

Tüketim 

Vergisi 

Muaf 

(OSB'nin kendi binalarının 

tüketeceği elektrik ve havagazı 

için) 

Muaf Değil 

4562 sayılı OSB Kanunu ve 

2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu 

 

KDV 

Muaf 

(Arsa ve işyeri teslimleri ) 

(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri 

ile bölge dışındaki arsa ve işyeri 

teslimleri KDV'ye tabi) 

Muaf Değil 

(Teşvik Belgesi Kapsamında 

yapılacak makine ve teçhizat 

teslimleri KDV'den muaftır) 

4369 sayılı Kanunun 60. 

maddesi ile 3065 sayılı 

KDV Kanunun 17/4. 

maddesine eklenen (k) 

bendi 
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Bina İnşaat 

Harcı ve Yapı 

Kullanma 

İzni Harcı 

Muaf 

 
Muaf 

2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun 80. 

Maddesi 

 

Kurumlar 

Vergisi 

Muaf 

(OSB'nin esas faaliyetleri 

dışındaki faaliyetleri nedeniyle 

elde edeceği gelirleri kurumlar 

vergisine tabidir) 

 

 

Muaf Değil 

5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunun 4. 

maddesinin (n) bendi 

 

Çevre 

Temizlik 

Vergisi 

Muaf 

(Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde bulunan ancak 

belediyelerin çevre temizlik 

hizmetlerinden yararlanmayan 

OSB'ler) 

Muaf 

(Belediyelerin çevre temizlik 

hizmetlerinden yararlanmayan 

işletmeler) 

 

2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun 

mükerrer 44. maddesi, 

(25.12.2003 – 5035 Sayılı 

kanunun 41. Md.) 

10.01.2004 tarih 25342 

sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan 30 seri nolu 

Belediye Gelirleri Kanunu 

Genel tebliği I. Bölüm 

Tevhid ve 

İfraz İşlem 

Harcı 

 

Muaf 

 

 

Muaf 

5281 sayılı Kanun ile 492 

sayılı Harçlar Kanununun 

59. maddesine ilave (n) 

bendi 

Kaynak: http://www.gmka.org.tr/organize_sanayi_bolgesi_destek_ve_tesvikleri   (Erişim tarihi 10.02.2016) 

 

1.1.3. Tokat OSB 

Tokat OSB; Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Sınırdan 

Sorumlu (SS). Tokat OSB Yaptırma Kooperatifi Başkanlığı tarafından 27.06.1978 tarihinde kurulmuştur. SS Tokat 

OSB Yaptırma Kooperatifi 19.03.1991 yılında ortaklıktan ayrılmıştır. Süreç olarak Müteşebbis Teşekkülü eşit oranlarda 

katılım payı olmak üzere İl Özel İdesi, Tokat Belediyesi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil edilmiş; 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan işletmeci sayısı Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi parseli sayısının 1/3'üne 

ulaştığı için, temsil yetkisi İl Özel İdaresi 3 temsil, Tokat Belediyesi 2 temsil Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 3 temsil ve 

Sanayicilerde 7 temsil olarak son halini almıştır. 

Bölgede toplamda 101 adet firma faaliyette bulunmaktadır. Çalışan kişi sayısı 2014 yılı ağustos ayında 2.121 iken 

istihdam olarak 2015 yılı ağustos ayında bu rakam 2.523'e yükselmiştir. İstihdamın %47'si Giyim Eşyaları İmalatı 

yapan tesisler tarafından sağlanmaktadır. Çalışan kişi sayısının Nisan 2016 tarihi itibariyle 3000 kişiyi bulması 

beklenmektedir. Bölgede Avrupa Birliği Destekli olarak yapılan İş Geliştirme Merkezi Bina olarak bitmiş durumdadır. 

Yapılan merkezde yeni iş ilanları üzerinde faaliyet gösterecek firma sahibi girişimcilere destek olmak amacı ile yer ve 

konu ile ilgili eğitimler verilmektedir. (tokatosb. org.tr, 2016) 

1.2. GİRİŞİMCİLİK 

1.2.1. Girişimcilik Kavramı ve Önemi 

Girişimcilik işletme literatüründe üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan birisi olmuştur. Ancak bu kadar 

incelenen bir konu olmasına rağmen, ne olduğu hususunda hem fikir olunamayan bir özelliğe de sahiptir. Schumpeter 

(1934) ve Mill (1848) girişimcilik terimini ekonomistlerin kullanım alanına getirmişlerdir, fakat girişimcilik kelimesi bu 

tarihlerden daha önce kullanılmıştır. Cantillon, 1700’ler civarında, bir girişimciyi firma yönetimini sağlayan ve riski 

üstlenen bir mantıklı karar verici olarak tanımlamıştır ( Carland ve diğerleri, 1988: 33). Köken olarak Latince 

kelimeden türeyen “girişimcilik” kelimesi “enter” –giriş ve “pre” –ilk “entrepre-neur” ilk girişen, başlayan olarak 

sözlükte yerini almıştır (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007: 63). 

Girişimciliğin ekonomik ve sosyal fonksiyonu olmak üzere temel iki önemli fonksiyonu vardır. Girişimciliğin 

ekonomik fonksiyonunun içeriği maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 

http://www.gmka.org.tr/organize_sanayi_bolgesi_destek_ve_tesvikleri%20%20%20(Erişim%20tarihi%2010.02.2016
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Girişimcilik ekonomik alanda; 

 İstihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde, 

 Ekonomik büyümenin hızlandırılmasında 

 Yeni endüstrilerin doğmasında 

 Refah düzeyinin yükseltilerek geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılmasında ve orta sınıfın 

güçlendirilmesinde 

 Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında işlevseldir. 

Girişimciliğin sosyal alandaki fonksiyonları ise şu şekilde sıralanabilir ( Bozkurt ve diğerleri, 2012: 5-6 ); 

 Birçok teknolojik buluşun toplumun yararı için yenilikçi ürün yada hizmetlere dönüştürülmesinde, 

 Değer yaratmada, 

 Toplumsal yapıda da değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılmasında, 

 Girişimciliğin risk üstlenme, yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı tüm toplumların değişim ve 

gelişim süreçlerinde işlevseldir. 

1.2.2. Girişimci ve Girişimcinin Özellikleri 

Geçmişte kullandığımız “teşebbüs” ve müteşebbis”  kavramları yerine bugün daha çok “girişim ve “girişimci” 

kavramlarını kullanmaktayız. Günlük hayatta, girişim bir işi yapmak için harekete geçme, başlama, kalkışma durumunu 

ifade etmekte, girişimci ise; böyle bir durum içinde yer alan girişken kişi anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramlar 

esasta, iktisadi bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi, 

girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti olarak görülmektedir 

(Marangoz, 2012: 3). 

Literatüre bakıldığında girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda, girişimciliğin tanımı ve özellikleri hakkında bir 

kategorinin belirlenemediği ve net bir tanımın yapılamadığı ortaya çıkmaktadır. Bu belirli bir çerçevenin 

belirlenememesinin nedeni, girişimcinin sosyo-kültürel yapı açısından farklı olması ve bilimler arasında her bilimin 

girişimci kavramını kendi açısından tanımlamasından kaynaklanmaktadır. 

Schumpeter 1912’de yayınlamış olduğu “The Theory of Economic Development” adlı kitabında girişimciyi yeniliği 

sunan birey olarak tanımlamıştır. Schumpeter’ın ortaya attığı teoriye göre; yeni bir buluş ile başlayarak eski olanı 

piyasadan ayıklamak ve yenilikçi sistemde tekrar üretmek girişimcinin en temel özelliğidir. Schumpeter’in tanımıyla 

girişimcinin işlevi, yeni bir buluşla yeni bir mal üreterek ya da endüstriyi yeni bir yöntemle düzenleyerek ve ürünler için 

daha önce denenmemiş bir teknoloji kullanarak üretim sürecinde devrim veya reform yapmaktır. (Sledzik, 2013: 92) 

Bir girişimcinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir(Uludağ ve diğerleri, 2012: 22) : 

 İşine aşıktır 

 Yaratıcı ve cesaretlidir 

 Her zaman yeniliklere açıktır 

 Kendine güvenen ve güven veren biridir 

 Fırsatları herkesten önce gören, yararlanabilendir 

 Sürükleyici, izlenen ve güdüleyicidir 

 Sonuçları hızla değerlendirebilen ve karar alabilendir 

 Gerektiğinde geri adım atabilen ve yeniden başlayabilendir 

 Bireysel ama aynı zamanda da toplumsaldır 

 İyimser ve bağışlayıcıdır 

Ülkeler için ekonomik ve sosyal ilerlemenin etkin faktörlerinden biri olan girişimcilik yoluyla yeni kaynaklar yaratma, 

istihdama katkı sağlama, üretimde artış meydana getirme, refah ve zenginlik elde edilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca, 

toplumda değişimci, yenilikçi bir profilde doğmaktadır. Girişimcilik özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından hayati 

öneme sahip bir konudur. Girişimcilik ile ekonomik faaliyetler canlanmakta ve ülkenin modernleşme sürecinde, çağın 

gerektirdiği rekabet koşullarına ayak uydurması mümkün olmaktadır.Bu ve benzeri önemli sebepler ile ülkeler, her 

geçen gün ekonomide faaliyet gösterecek girişimci sayısını arttırmaya çalışmaktadır. (Yelkikalan ve diğerleri, 2006: 5 ) 

Genel olarak girişimcilik alanları ve özellikleri aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir. 
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Tablo 1.2. Girişimcilik Faaliyet Alanları ve Özellikleri 

Faaliyet Alanı Girişimcilik Özelikleri 

Finansal Hizmetler( Bankacılık, Sigortacılık vb.) 

Ürünlerin satışını ve kaynak elde edilmesini ticari 

pazarda geliştirmek sorumluluğu vardır. Bazı 

hükümet politikalarına tabidir. 

Sanayi Üretiminde 
Ürünlerin satışı ve kaynak sağlanması ticari pazarda 

gerçekleşir. 

Ulaştırma 

Ürünlerin pazarı açıktır, ancak ulusal ve uluslararası 

bazı düzenlemeler tabidir. Kaynak pazarları açıktır, 

ancak genellikle birkaç önemli tedarikçi tarafından 

sağlanır. 

Tarım 

Ürünlerle ilgili pazarın büyük bölümü, ulusal ve 

uluslararası desteğe bağlıdır. Hükümet politikaları 

pazarı etkileyebilir. 

Madencilik 

Uluslararası pazardaki ticaret, madencilik 

koşullarının geniş dağılımı, fiyatı ve rekabeti etkiler. 

Madencilik devlet düzenlemelerine tabidir. 

Medya 
Açık Pazar söz konusudur. Ayakta kalabilmek için 

kar elde edilmesi gereklidir. 

Oteller 
Tamamen açık bir pazardır. Besin hijyeni ve çalışma 

koşulları konusunda hükümet düzenlemeleri vardır. 

Kaynak: (Okur, 2002: 13). 

1.2.3. Girişimci ve Muhasebe Bilgisi 

Ülkemizde kurulan işletmelere göre girişim sayısının yaklaşık %99,8’inin KOBİ’lerden oluşması ve KOBİ’lerin de 

henüz kurumsallaşma aşamalarını tamamlayamaması nedeniyle kurulan işletmelerde muhasebe ve finans işleri 

uzmanlar tarafından değil de genellikle işletme sahipleri tarafından veya firma dışındaki serbest muhasebeciler 

tarafından gerçekleştirilmektedir 

Bu açıdan düşünüldüğünde girişimcinin finansal karar alıcıların bilgi gereksinimini kavrayacak ve muhasebe bilgisinin 

bu gereksinimleri karşılamadaki rolünü de kapsayacak şekilde finansal raporlamanın içeriği, kavramları, yapısı ve 

anlamı hakkında bir nebzede olsa bilgi sahibi olması beklenir. 

Bir girişimcinin muhasebe bilgisi bir muhasebeci kadar iyi olmasa da muhasebe uygulamalarını etkileyen birçok 

konuda fikir sahibi olunması beklenir. Bunlara örnek verecek olursak: Politik konular, çevresel faktörler ve yasal 

düzenlemeler, finansal bilgilerin organizasyonda toplanması, ölçülmesi, özetlenmesi, doğrulanması ve analiz edilmesi, 

finansal muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi, vergi ilkeleri, bilgi sistemleri, denetim ve muhasebe uygulamaları 

konularından biri veya bir kaçı hakkında ve finansal verilerin doğruluğunu sağlayacak kontrol süreçleri, yöntemleri ve 

kavramları konusunda bilgi sahibi olması beklenir. 

1.2.4. Girişimcilere Verilen Muhasebe Eğitimi 

Türkiye’de kalkınma ajansları, belediyeler ve bazı özel kuruluşlar tarafından girişimciler için temel muhasebe ve 

finansman teknikleri adı altında temel muhasebe eğitimi verilmektedir. Verilen eğitimlerin içeriğini ise muhasebenin 

tanımı, muhasebenin türleri, muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, muhasebede kullanılan defterler, temel muhasebe denklemi (bilanço denkliği), hesaplar ve çalışma kuralları, 

mali tabloların tanıtılması, bütçeleme, işletmelerde bütçeleme süreci, hesapların sınıflandırılması, hesap planı, tekdüzen 

hesap planı, hesap sınıfları, muhasebe-vergileme ilişkisi, sermaye ve para piyasası enstrümanları, yatırım kararlarının 

alınması ve yatırım projelerinin yönetimi oluşturmaktadır. 

1.3. OSB'DE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR 

İş kurmak isteyen girişimciler OSB'leri tercih ederken birçok etkeni göz önünde bulundurmaktadır. Girişimci; kendi 

yönetimini kendisinin yapması dolayısıyla, daha en başta avantajlı konumdadır. OSB’lerde kurulan İşletmelere elektrik, 

gaz, su daha ucuza verilmekte; çünkü bölge müdürlükleri dağıtım şirketleri ile daha uygun anlaşmalar imzalamakta ve 

aracı kurum nezdinde çalışmaktadır. OSB’lerin şehir içerisinde kurulması girişimcilere sağlanacak iş gücünün çevrede 

konumlanması açısından avantaj sağlamakta ve OSB’nin şehir içine yakın olması personel servislerinin girişimciye 

maliyetinin az olmasını sağlamaktadır. OSB’lerde sürekli eğitim merkezleri aracılığı ile yıl içerisinde düzenlenen 

seminer ve eğitimler ile girişimcilere kalifiyeli eleman temin etme imkânı sunulmaktadır. 
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OSB’ler, gerek atık su arıtma tesisleri kurulumu ve işletmesi, gerek katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevre mevzuatı 

kapsamında girişimcilere hem mevzuat gerekliliklerini yerine getirme hem de daha uygun fiyatlı hizmet 

götürmektedirler. Girişimciler son teşvik düzenlemesi kapsamında OSB’lere dönük bölgesel ve büyük ölçekli teşvikler 

ile emlak vergisi, atık su bedeli, bina inşaat harcı, yapı kullanma izni harcı, çevre temizlik vergisi vb. harçlardan muaf 

tutulmaktadır. 

Görüldüğü gibi OSB’lerde bulunmanın işletmeler açısından birçok faydası bulunmaktadır ve gelecekte bu faydaların 

daha da artacağı beklenmektedir. 

YÖNTEM 

2. “GİRİŞİMCİ, MUHASEBECİ Mİ OLMALIDIR? – TOKAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

ÇALIŞMASI ” 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB)  girişimcilerin temel muhasebe bilgi düzeylerini 

ölçmeye çalışmak ve ayrıca, girişimcilerin vergi uygulamalarındaki bilgi düzeylerinin ne olduğu belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda ayrıca, girişimcilerin vergi uygulamalarındaki bilgi düzeylerinin ne olduğu, muhasebe kayıtlarında 

yapılan hile ve hatalar hakkındaki farkındalıkları ve girişimcilerin hangi noktalarda daha fazla eğitime ihtiyaç 

duydukları da araştırılmıştır. Girişimcilerden alınan bu kapsamlı bilgilerin, ülkemizdeki girişimcilerin muhasebe bilgi 

düzeylerinin gelişimi adına bazı önemli tespitleri ortaya koyması da çalışmanın önemini ifade etmektedir. 

Literatürde girişimcilik, girişimcilerin özelliklerinin belirlenmesi, girişimcilere verilen eğitimler, bireylerin girişimcilik 

eğilimlerinin belirlenmesi, sosyo-kültürel yapısının incelenmesi vb. gibi girişimcilik alanında yapılan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat girişimcilerin muhasebe bilgi düzeylerinin ölçülmesi hususunda yapılan herhangi bir çalışma 

bulunmadığından bu çalışma, bir ilki teşkil etmesi açısından da önem arz etmektedir. Böylece, girişimcilerin muhasebe 

bilgi düzeylerindeki eksikliklerin belirlenmesi - Tokat OSB örneği ile literatüre katkı sağlanabilecektir. 

2.2. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada hem birincil hem de ikincil veri toplama yöntemi kullanıştır. Birincil veri toplama yöntemi olan anket 

yöntemi ile Tokat OSB yerleşkesindeki işletme sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine veya çalışanlarına uygulanan 

anket ile alan araştırması yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formları, araştırmanın amacı, kapsamı dikkate alınarak 

ve OSB'de faaliyet gösteren işletme sahip ve yöneticilerin girişimcilik ve muhasebe özelliklerini incelemek amacıyla 

bizzat araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir. Anket yöntemi birçok avantajından dolayı tercih edilmiştir. Bu 

avantajlardan en önemlileri zaman ve maliyet tasarrufu, kısa sürede Tokat OSB yerleşkesindeki araştırmaya katılan 

yöneticilere ulaşılma kolaylığı, elde edilen verilerin bilgisayar ortamında analiz edilme kolaylığı ve görüşmeciden 

kaynaklanan önyargı etkisinin giderilmesi olarak sıralanabilir. İkincil veri toplama yönteminde ise konu ile ilgili yapılan 

yasal düzenlemeler, makaleler ve kitaplar titizlikle incelenerek teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Araştırmada veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde demografik faktörlerin analizi 

frekans analiziyle, maddeler arasındaki faktörler açımlayıcı faktör analiziyle, cinsiyet faktörü bağımsız gruplar t testiyle 

ve yaş, eğitim düzeyi, işletmedeki pozisyon ve mesleki tecrübe süresi anova testleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular tablolaştırılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın son kısmında yer alan açık uçlu sorularına içerik 

analizi yapılarak belirli temalar oluşturulmuştur. Bu temalar değerlendirilerek çalışmada sunulmuştur. 

2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

Araştırmanın kapsamını 2016 yılında Tokat İli OSB'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 101 adet işletme 

oluşturmaktadır. Bu işletmeler Tokat OSB müdürlüğünün resmi sitesinde yayınlanan firmalar olup, çalışmada bu 

firmaların 50’sine anket uygulanabilmiştir. OSB’de faaliyet gösteren işletmelerden bazılarının faaliyetine son vermesi, 

bazılarının ise birleşme sonucunda tek işletme olarak faaliyete devam etmesi ve bazı işletmelerden dönüş alınamaması 

gibi kısıtlar sebebiyle örneklemi teşkil eden anket sayısı 50 işletme olarak belirlenmiştir. 
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BULGULAR ve YORUMLAMA 

3.1. Analiz Sonuçları 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar aşağıda tablolar biçiminde verilmiştir: 

Tablo 3.1. Frekans ve Yüzde Tablosu 

  F
re

k

a
n

s 

Y
ü

zd

e 

Kümülatif 

Yüzde 

 

  F
re

k

a
n

s 

Y
ü

zd

e 

Kümülatif 

 Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 4 8 8  İşletmede

ki 

Pozisyon 

 

 

 

İşletme Sahibi 14 28 28 

Erkek 46 92 100  İşletme Ortağı 9 18 46 

Yaş 

20- 30 12 24 24 
 İşletme 

Müdürü 
16 32 78 

30- 40 19 38 62 
 İşletme 

Çalışanı 
11 22 100 

40- 50 16 32 94  Mesleki 

Tecrübe 

 

 

 

 

 

0- 5 yıl 9 18 18 

50- + 3 6 100  6- 10 yıl 7 14 32 

Eğitim 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

İlköğretim 1 2 2  11- 15 yıl 12 24 56 

Ortaöğretim 3 6 8  16- 20 yıl 10 20 76 

Lise 19 38 46  21- 25 yıl 5 10 86 

Ön Lisans 10 20 66 
 

26 yıl ve üzeri 7 14 100 

Lisans 16 32 98  

Lisansüstü 1 2 100  

 

Katılımcıların demografik faktörleri incelendiğinde katılımcıların %8’i kadın ( 4 kişi ), %92’si erkek ( 46 kişi) olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların %24’ü 20-30 yaş aralığında ( 12 kişi ), %38’i 30-40 yaş aralığında ( 19 kişi ), %32’si 40-

50 yaş aralığında ( 16 kişi ) ve %6’sı 50-+ yaş aralığındadır (3 kişi). Katılımcıların %2’si ilköğretim (1 kişi), %6’sı 

ortaöğretim (3 kişi), %38’i lise (19 kişi), %20’si ön lisans (10 kişi), %32’si lisans (16 kişi) ve %2’si yüksek lisans 

düzeyindedir (1 kişi).Katılımcıların %28’i işletme sahibi (14 kişi), %18’i işletme ortağı (9 kişi), %32’si işletme müdürü 

(16 kişi) ve %22’si işletme çalışanı pozisyonundadır (11 kişi). Yine katılımcıların %18’i 0-5 yıl (9 kişi), %14’ü 6-10 yıl 

(7 kişi), %24’ü 11-15 yıl (12 kişi), %20’si 16-20 yıl (10 kişi), %10’u 21-25 yıl (5 kişi) ve %14’ü 26 yıl ve üzeri mesleki 

tecrübe süresine sahip olduğu bulunmuştur (7 kişi). 
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Tablo 3.2. Girişimci- Muhasebe Bilgisi İlişkisi(GMBİ) Anketi Frekans Analizi Tablosu 

 

Tablo 3.2’de yapılan frekans analizi sonuçları incelendiğinde 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddenin evet 

eğilimli, 1. ve 14. maddenin ise hayır eğilimli olduğu görülmüştür. Yine 2. maddeye verilen cevaplar incelendiğinde 

hem evet hem hayır eğiliminin eşit seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3.3. GMBİ’ye İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları   

 Faktör Yükleri 

İfadeler Girişimcinin 

Muhasebe 

Bilgisi 

Muhasebe Bilgi 

Kullanımı 

Muhasebe 

Eğitimi 

“Girişimcilik Eğitimi” aldınız mı? .68   

Tek düzen hesap planı hakkında bilgi sahibi misiniz? .68   

Muhasebecinizin kullandığı defter ve belgeler hakkında bilgi 

sahibi misiniz? 
.62   

Şirketinizin mali tablolarının içeriği ve işleyişi hakkında bilgi 

sahibi misiniz? 
.52   

Bir işveren olarak çalışanlarınızın SGK' larının nasıl 

hesaplandığını biliyor musunuz? 
.67   

Şirketinizin bir yıllık nakit akışını hazırlayabilir misiniz? .47   

Muhtasar beyannamenin ne amaçla düzenlendiği hakkında 

bilginiz var mı? 
.71   

Sıra No Maddeler Evet Hayır 

1. 1 “Girişimcilik Eğitimi” aldınız mı? 18 32 

2.  İşletme çalışanlarınızın “muhasebe ya da finans eğitimi” ne ihtiyaçları var 

mı? 

25 25 

3.  Tek düzen hesap planı hakkında bilgi sahibi misiniz? 27 23 

4.  Muhasebe bilginiz karşılaşabileceğiniz herhangi bir risk durumunda sizde bir 

öngörü oluşturur mu? 

41 9 

5.  Muhasebecinizin kullandığı defter ve belgeler hakkında bilgi sahibi misiniz? 44 6 

6.  Şirketinizin mali tablolarının içeriği ve işleyişi hakkında bilgi sahibi misiniz? 40 10 

7.  Bir işveren olarak çalışanlarınızın SGK'larının nasıl hesaplandığını biliyor 

musunuz? 

35 15 

8.  Bir işveren olarak şirket çalışanının şirkete maliyetinin ne kadar olduğunu 

belirleyebiliyor musunuz? 

44 6 

9.  Şirketinizin bir yıllık nakit akışını hazırlayabilir misiniz? 41 9 

10.  Muhasebecinizin ürettiği bilgileri, raporları ve tabloları analiz ederek 

şirketinizin finansal durumu hakkında yorum yapabiliyor musunuz? 

42 8 

11.  Muhtasar beyannamenin ne amaçla düzenlendiği hakkında bilginiz var mı? 33 17 

12.  Muhtasar beyanname düzenleyebilmek için gerekli görülen ön koşullar 

hakkında bilginiz var mı? 

29 21 

13.  Vergi dairesine yapılması gereken bildirimlerin hangi tarihler arasında 

yapılması gerektiği hakkında bilginiz var mı? 

35 15 

14.  Yeni Türk Ticaret Kanunu okudunuz mu? 12 38 
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Muhtasar beyanname düzenleyebilmek için gerekli görülen ön 

koşullar hakkında bilginiz var mı? 
.72   

Vergi dairesine yapılması gereken bildirimlerin hangi tarihler 

arasında yapılması gerektiği hakkında bilginiz var mı? 
.60   

Yeni Türk Ticaret Kanunu okudunuz mu? .45   

Bir işveren olarak şirket çalışanının şirkete maliyetinin ne kadar 

olduğunu belirleyebiliyor musunuz? 
 .74  

Muhasebecinizin ürettiği bilgileri, raporları ve tabloları analiz 

ederek şirketinizin finansal durumu hakkında yorum yapabiliyor 

musunuz? 

 .84  

İşletme çalışanlarınızın “muhasebe ya da finans eğitimi” ne 

ihtiyaçları var mı? 
  .46 

Muhasebe bilginiz karşılaşabileceğiniz herhangi bir risk 

durumunda sizde bir öngörü oluşturur mu? 
  .52 

Anket Özdeğer 4.09   

Anket Varyans % 24.05   

Not:  Faktör yükleri. 40’ın üzerinde olanlar koyu yazılmıştır. 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde 26 maddelik girişimci- muhasebe bilgisi ilişkisi anketinin çıkarılan maddeler sonrasına ilişkin 

açımlayıcı faktör analizi sonuçları gösterilmiştir. Anketin ilk halinde bulunan 12 madde .50 oranının altında kaldığı için 

çıkarılmıştır ve 14 madde kalmıştır. Anketin özdeğeri 4.09 olarak bulunmuştur.   Anketin tüm boyutlarının açıklanan 

varyansı ise % 24,05 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çalışma kapsamında kurulan aşağıdaki hipotezlerde test edilmiştir. 

H0: GMBİ Anketinde bulunan Girişimcinin Muhasebe Bilgisi faktöründe yaşa göre anlamlı farklılık yoktur. 

H1: GMBİ Anketinde bulunan Girişimcinin Muhasebe Bilgisi faktöründe yaşa göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 3.4. GMBİ’ye Göre Girişimcinin Muhasebe Bilgisi Faktörü ’nün Yaşa Göre Karşılaştırılmasının Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

* p< .05, ** p< .01 

 

Tablo 3.4 incelendiğinde Girişimcinin Muhasebe Bilgisi Faktörü’nün yaşa göre istatistiksel bakımdan anlamlı fark 

olduğu görülmüştür (F(3, 46)= 6,66, p= .001).  Dolayısıyla H0 reddedilmiştir. Scheffe ikili karşılaştırma testleri 

sonuçlarına göre tüm ikili karşılaştırmalar arası farklar anlamlı bulunmuştur. Grup ortalamaları incelendiğinde en düşük 

yaş ortalamasının 1,07 ile 50- + yaş grubuna ait olduğu, bunu 1,25 ortalamayla 30- 40 yaş grubunun izlediği ve 40- 50 

yaş grubu ortalamasının 1,56 ile diğer iki yaş grubuna göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Çalışma kapsamında kurulan aşağıdaki hipotezlerde test edilmiştir. 

H0: GMBİ Anketinde bulunan Muhasebe Bilgi Kullanımı faktöründe yaşa göre anlamlı farklılık yoktur. 

H1: GMBİ Anketinde bulunan Muhasebe Bilgi Kullanımı faktöründe yaşa göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,13 3 38 6,66* .001 30-40 ile 40-

50 

Gruplariçi 2,01 46 ,06   40-50 ile 50 -+ 

Toplam 3,74 49     
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Tablo 3.5. GMBİ’ye Göre Muhasebe Bilgi Kullanımı Faktörü ‘nün Yaşa Göre Karşılaştırılmasının Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

Gruplararası ,76 3 ,25 3,09* .04 20-30 ile 30-

40 

Gruplariçi 3,76 46 ,08    

Toplam 4,52 49     

* p< .05, ** p< .01 

 

Tablo 3.5 incelendiğinde Muhasebe Bilgi Kullanımı Faktörü ‘nün yaşa göre istatistiksel bakımdan anlamlı fark olduğu 

görülmüştür (F(3, 46)= 3,09, p= .04). Dolayısıyla H0 reddedilmiştir. Scheffe ikili karşılaştırma testleri sonuçlarına göre 

tüm ikili karşılaştırmalar arası farklar anlamlı bulunmuştur. Grup ortalamaları incelendiğinde en düşük yaş 

ortalamasının 1,03 ile 30- 40 yaş grubuna ait olduğu, bunu 1,33 ortalamayla 20- 30 yaş grubunun izlediği görülmüştür. 

Çalışma kapsamında kurulan aşağıdaki hipotezlerde test edilmiştir. 

H0: GMBİ Anketinde bulunan Muhasebe Bilgi Kullanımı faktöründe mesleki tecrübeye göre anlamlı farklılık yoktur. 

H1: GMBİ Anketinde bulunan Muhasebe Bilgi Kullanımı faktöründe mesleki tecrübeye göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 3.6. GMBİ’ye Göre Muhasebe Bilgi Kullanımı Faktörü ‘nün Mesleki Tecrübeye Göre Karşılaştırılmasının 

Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,38 5 ,28 3,88* .005 0-5 yıl ile 11-15 

yıl 

Gruplariçi 3,14 44 ,07    

Toplam 4,52 49     

* p< .05, ** p< .01 

Tablo 3.6 incelendiğinde Muhasebe Bilgi Kullanımı Faktörü ‘nün yaşa göre istatistiksel bakımdan anlamlı fark olduğu 

görülmüştür (F(5, 44)= 3,88, p= .005).  Dolayısıyla H0 reddedilmiştir. Scheffe ikili karşılaştırma testleri sonuçlarına göre 

tüm ikili karşılaştırmalar arası farklar anlamlı bulunmuştur. Grup ortalamaları incelendiğinde en düşük yaş 

ortalamasının 1 ile 11- 15 yıla ait olduğu, bunu 1,44 ortalamayla 0- 5 yılın izlediği görülmüştür. 

 

Tablo 3.7. Girişimci- Muhasebe Bilgisi Kullanımı İlişkisine (GMBKİ) Ait Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Yükleri  

İfadeler Muhasebe 

Kayıt 

Düzeni 

Girişimci 

Muhasebeci 

İlişkisi 

Yatırım 

Bölgesi ve 

Gelir 

Tahakkuku 

Muhasebe kayıtları için mutlaka belge gereklidir. .82   

Bir işletmenin gelir ve giderlerini “bilanço” gösterir. .75   

İşletmenin hazırladığı mali tablolar dönemler itibari ile 

karşılaştırılabilir olmalıdır. 
.73   

Bir işletmenin sermayesi bilançoda görülebilir. .70   

Ticari işlemler sonucu meydana gelen gelir ve giderler 

“İşlemin yapılma zamanına” göre kayıt altına alınmalıdır. 
.70   
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Yönetim olarak yatırım kararı alırken muhasebe bilgisi 

kullanılmalıdır. 
.67   

Muhasebe, girişimcinin kendi işini anlayabilmesi için 

öğrenmesi gereken bir dildir. 
.54   

Muhasebe kayıtlarında TL dışındaki yabancı paralar ile de 

kayıt yapılabilir. 
.53   

İşletmeler mali tablo hazırlarken sadece belli kişi ya da 

grupların değil, tüm toplumun çıkarlarını gözetmelidir. 
.50   

İşletme sahibinin aracının yakıt giderleri işletmenin 

giderlerine yansıtılabilir. 
.50   

Başarılı bir girişimcinin muhasebe bilgisinin çok iyi olması 

gerekir. 
 .70  

Her girişimcinin iyi bir muhasebeci hatta iyi bir finansçı 

olması gerekir. 
 .58  

İşletmeler muhtemel gelir ve kârları için gerçekleşme 

dönemine kadar “gelir” olarak gösterebilirler. 
  .68 

Tokat OSB’yi teşvik bölgesi içerisinde olduğu için tercih 

ettim. 
  .54 

Anket Özdeğer 5.14   

Anket Varyans % 32.12   

Anketin Cr. Alphası ,84   

Not:  Faktör yükleri. 40’ın üzerinde olanlar koyu yazılmıştır. 

 

Tablo 3.7 incelendiğinde 22 maddelik girişimci- muhasebe bilgisi kullanımı ilişkisi anketinin çıkarılan maddeler 

sonrasına ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonuçları gösterilmiştir. Anketin ilk halinde bulunan 8 madde .50 oranının 

altında kaldığı için çıkarılmıştır ve 14 madde kalmıştır. Anketin özdeğeri 5.14 olarak bulunmuştur.   Anketin tüm 

boyutlarının açıklanan varyansı ise % 32,12 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca anketin Cronbach Alpha katsayısı ,84 olarak 

hesaplanmıştır. 

4.2. Açık Uçlu Soruların Değerlendirilmesi 

Yapılan uygulama neticesinde girişimcilerin; şirket türlerini belirlerken göz önünde bulundurdukları etkenler, muhasebe 

ve muhasebeci hakkındaki bilgileri, girişimcilerin muhasebecilere bakış açısı ve girişimciliğin özellikleri hakkındaki 

bilgileri 4 temel tema altında gruplandırılarak içerik analizine tabi tutulmuştur.  Yapılan uygulamada 50 katılımcının 

%26’sı yanıt vermekte çekimser davranmış (13 kişi), kalan  %74’ün ise verdiği cevaplar analize tabi tutulmuştur (37 

kişi). Bu konuya ilişkin olarak, uygulama yapılan girişimcilerin yanıtları analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

Anket uygulanan katılımcıların 1. İfade(Şirket Türü)’ ye verdikleri yanıtlar baba mesleği olduğu, sektörel anlamda 

avantajlı olduğu, denetim mekanizmasının ileri derecede olması, iş gücü imkânı sağlaması, aile içindeki kardeş 

sayısının fazlalığı ve ortaklık ve sermaye yapısının dikkate alınması ile şirket türünün belirlediği ifade edilmiştir. Anket 

katılımcılarından ‘‘Katılımcı 31’’in verdiği yanıt ‘’ Sektörün yanı sıra yapılabilecek dalların tahlilini yaptık’’ şeklinde 

olmuştur. Diğer bir katılımcının ‘‘Katılımcı 9’’ un verdiği cevap ‘’ başlangıçta şirket düşüncesi yoktu. Zamanla bu 

hale geldi .’’ şeklinde olmuştur.  Oysa şirket türü olarak katılımcılarımızdan beklediğimiz yanıt şirket türünün 

belirlenmesindeki yükümlülükler hakkında bilgisi olanların bu bilgileri belirtmesi, olmayanların ise bir bilirkişi veya 

uzman tarafından yönlendirilmiş olduğunu belirtmesi beklenmekteydi. Yapılan uygulamada 50 katılımcı arasından 

%58’i bu soruyu yanıtlamış (29 kişi), %42’si ise yanıtlamaktan kaçınmıştır (21 kişi). Yanıt veren %58’lik dilim 

içerisinden  %8’inin şirket türü hakkında bilgi sahibi olduğu ortaya çıkmış (4 kişi), yalnızca %2’lik oranla ‘‘Katılımcı 

32’’nin verdiği yanıt ‘‘Mali müşavirimizin yönlendirilmesi ile bize en uygun olanın limited şirket olduğunu söyledi 

’’şeklinde olmuştur. 

 

Anket uygulanan katılımcıların 2. İfade(Muhasebenin Tanımı ve Muhasebecinin Pozisyonu)’ye verdikleri yanıtlar 

muhasebenin kilit bir nokta olduğu, devletin şirketlerde işleyiş mekanizması olduğu ve organizasyon yapısı içerisinde 

düzen sağlayıcı bir özelliğinin olduğu şeklinde olmuştur. Ayrıca katılımcılar bu iki kavramı şirketin bel kemiği ve 
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şirketin beyni olarak algılamakta; gelir gider tablolarının kontrolünün sağlandığı ve şirketin doküman takiplerinin 

yapıldığı yer olarak ifade etmektedirler. Bunun yanında katılımcılar hiyerarşik yapı içerisinde bu iki kavramı işleyişin 

dinamiği ve yapılar arasında ilişki sağlayan bir etmen olarak görmektedirler. Ankete ‘‘Katılımcı 38’’in verdiği yanıt ‘‘ 

Muhasebe ticaretin kalbidir. Kanın pompalanması gibi parayı şirkete yeterli seviyede pompalaması lazımdır. Gerekli 

yerde gerekli yere ödemesi, saklaması, yazması ve hesaplamasıdır. ‘’şeklinde olmuştur. Uygulamada 50 katılımcı 

arasından %34’ü bu soruyu yanıtlamamış (17 kişi), kalan %66’sının tamamı ise muhasebeyi ve muhasebeciyi 

organizasyonun en temel yapı taşı, olmazsa olmazı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir (33 kişi). 

Anket uygulanan katılımcıların 3. İfade(Girişimcinin Muhasebeciye Yönelik Bakış Açısı)’ye verdikleri yanıtlar 3 başlık 

altında gruplandırılabilir: a)Girişimci muhasebeci olmalıdır, b) Girişimci muhasebeci olmamalıdır ve c) Girişimci 

muhasebeci olsa da olur olmasa da olur. Uygulamada 50 katılımcı arasından %26’sı bu soruyu yanıtlamamış (13 kişi), 

kalan %74’ün arasından %20’si (10 kişi) a) Girişimci muhasebeci olmalıdır şeklinde yanıtlamıştır. Ankete ‘‘Katılımcı 

26’’ın verdiği yanıt ‘‘Evet girişimci muhasebeci olmalıdır. Girişimci o kadar çok muhasebe bilgisine sahip olursa 

atacağı adımları o kadar iyi bildiğinden dolayı gerekli yatırımı doğru yönde yapacaktır.’’ şeklinde olmuştur. 

Katılımcıların %34’ü (17 kişi) b) Girişimci muhasebeci olmamalıdır şeklinde yanıtlamıştır. Ankete katılan ‘‘Katılımcı 

18’’in verdiği yanıt ‘‘Hayır herkes tecrübeli olduğu işi yapmalıdır. Daha çok başarı elde eden bir ipte iki cambaz 

oynamaz.’’ şeklinde olmuştur. Katılımcıların %20’si (10 kişi) ise c) Girişimci muhasebeci olsa da olur olmasa da olur 

şeklinde yanıtlamışlardır. Ankete ‘‘Katılımcı 19’’un verdiği yanıt ‘‘Muhasebeden anlayabilir ancak muhasebeci 

olması şart değildir.’’ şeklinde olmuştur. 

Anket uygulanan katılımcıların 4. İfade(Girişimci kişilik özelliklerinin edinimi)’ye verdikleri yanıtlar 3 başlık altında 

gruplandırılabilir: a) Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenektir, b) Girişimcilik sonradan kazanılan bir yetenektir ve c) 

Girişimcilik hem doğuştan hem de sonradan kazanılan bir yetenektir. Uygulamada 50 katılımcı arasından %26’sı bu 

soruyu yanıtlamamış (13 kişi), kalan %74’ü arasından % 12’si (6 kişi) a) Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenektir 

şeklinde yanıtlamıştır. Ankete ‘‘Katılımcı 32’’nin verdiği yanıt ‘‘Kendimden örnek vereyim girişimci doğmuşum. 

Babam ne kadar okumam konusunda baskı da yapsa ben hep ticaretten yanaydım. Seçtiğim okulun yanlış olması 

zaten okumama engel oldu. E.M.L. Elektronik okudum fakat ticaret yapıyorum. Ben eğitim sisteminin 5 yıllık 

zorunlu eğitim ile sınırlı olmasını savunanlardanım. Ne çırak kaldı ne de usta( ağaç yaş iken eğilir). İlkokuldan 

sonra her çocuğun ilgi alanına göre yönlendirme yapılmalı.’’ şeklinde olmuştur.Katılımcıların %12’si (6 kişi) c) 

Girişimcilik hem doğuştan gelen bir yetenek hem de sonradan kazanılan bir yetenektir şeklinde yanıtlamıştır. Ankete 

‘‘Katılımcı 7’’in verdiği yanıt ‘‘Girişimci doğulur ama her girişimci doğuştan ruhumda var diyerek başarılı olamaz. 

Neye, ne zaman ve ne şekilde karar vereceğini iyi bilmeli; doğru ürün, doğru insan ve doğru pazar çok önemlidir. 

Bunlara dikkat eden sonradan girişimci olmuştur ve ben doğuştan girişimciyim diyenden daha başarılı olabilir.’’ 
şeklinde olmuştur. Katılımcıların %50’si (25 kişi) ise b) Girişimcilik sonradan kazanılan bir yetenektir şeklinde 

yanıtlamıştır. Ankete ‘‘Katılımcı 48’’in verdiği yanıt ‘‘Girişimci olunur. Doğuştan gelen bir yetenek bile olsa dış 

etkenler ve mali kaynaklar olmadan bir varsayım veya sadece yetenek olarak kalır.‘’ şeklinde olmuştur. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma,2016 yılında Tokat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 50 şirketin sahipleri, ortakları, yöneticileri 

ve çalışanlarına yapılmıştır. Bu araştırmanın bulguları olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Girişimci Muhasebe Bilgisi İlişkisi Anketine İlişkin Sonuçlar 

a)Demografik faktörler bağlamında cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki pozisyon değişkenlerinde anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

b) Yapılan Anova testi sonucunda Girişimcinin Muhasebe Bilgisi faktörünün yaşa göre istatistiksel bakımdan anlamlı 

farklılık gösterdiği bulunmuştur. (F(3, 46)= 6,66, p= .001). Bunun sonucunda Scheffe ikili karşılaştırma testleri 

sonuçlarına göre tüm ikili karşılaştırmalar arası farklar anlamlı bulunmuştur. Grup ortalamaları incelendiğinde en düşük 

yaş ortalamasının 1,07 ile 50- + yaş grubuna ait olduğu, bunu 1,25 ortalamayla 30- 40 yaş grubunun izlediği ve 40- 50 

yaş grubu ortalamasının 1,56 ile diğer iki yaş grubuna göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

c) Yapılan Anova testi sonucunda Muhasebe Bilgi Kullanımı faktörünün yaşa göre istatistiksel bakımdan anlamlı 

farklılık gösterdiği bulunmuştur.  (F(3, 46)= 3,09, p= .04). Bunun sonucunda yapılan Scheffe ikili karşılaştırma testleri 

sonuçlarına göre tüm ikili karşılaştırmalar arası farklar anlamlı bulunmuştur. Grup ortalamaları incelendiğinde en düşük 

yaş ortalamasının 1,03 ile 30- 40 yaş grubuna ait olduğu, bunu 1,33 ortalamayla 20- 30 yaş grubunun izlediği 

görülmüştür. 

d) Yapılan frekans analizinde katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. 

maddenin evet eğilimli, 1. ve 14. maddenin ise hayır eğilimli olduğu görülmüştür. Ayrıca 2. maddeye verilen cevaplar 

incelendiğinde hem evet hem hayır eğiliminin eşit seviyede olduğu tespit edilmiştir 

e)26 maddelik Girişimci- Muhasebe Bilgisi İlişkisi Anketi’nin ilk halinde bulunan 12 madde .50 oranının altında kaldığı 

için çıkarılmıştır ve 14 madde kalmıştır. Yapılan analiz sonucunda anketin özdeğeri 4.09 olarak bulunmuştur.   Anketin 

tüm boyutlarının açıklanan varyansı ise % 24,05 olarak tespit edilmiştir. 
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2. Girişimci Muhasebe Bilgisi Kullanımı İlişkisi Anketine İlişkin Sonuçlar 

a)Demografik faktörler bağlamında cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, işletmedeki pozisyon ve mesleki tecrübe 

değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

b) 22 maddelik Girişimci- Muhasebe Bilgisi Kullanımı İlişkisi Anketi’nin ilk halinde bulunan 8 madde .50 oranının 

altında kaldığı için çıkarılmıştır ve 14 madde kalmıştır. Yapılan analiz sonucunda anketin özdeğeri 5.14 olarak 

bulunmuştur.   Anketin tüm boyutlarının açıklanan varyansı ise % 32,12 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca anketin 

Cronbach Alpha katsayısı ,84 olarak hesaplanmıştır. 

Yapılan araştırma, 2016 yılı Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 50 şirketin sahipleri, ortakları, 

yöneticileri ve çalışanlarıylasınırlıdır. Ayrıca araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme araçlarıyla sınırlıdır. 

3. Oluşturulan Temalar Neticesinde Açık Uçlu Sorulara İlişkin Değerlendirmeler 

Anket uygulanan katılımcılar şirket türlerini belirlerken göz önünde bulundurdukları etkenler, muhasebe ve muhasebeci 

hakkındaki bilgileri, girişimcilerin muhasebecilere bakış açısı ve girişimciliğin özellikleri hakkındaki bilgileri 4 temel 

tema altında gruplandırılarak içerik analizine tabi tutulmuş;  1.İfade(Şirket Türü)’ye verdikleri yanıtlar baba mesleği 

olduğu, sektörel anlamda avantajlı olduğu, denetim mekanizmasının ileri derecede olması, iş gücü imkânı sağlaması, 

aile içindeki kardeş sayısının fazlalığı ve ortaklık ve sermaye yapısının dikkate alınması biçimindedir. Katılımcıların 2. 

İfade(Muhasebenin Tanımı ve Muhasebecinin Pozisyonu)’ye verdikleri yanıtlar muhasebenin kilit bir nokta olduğu, 

devletin şirketlerde işleyiş mekanizması olduğu ve organizasyon yapısı içerisinde düzen sağlayıcı bir özelliğinin olduğu 

ve muhasebenin şirketin bel kemiği ve şirketin beyni olduğunu ifade etmişlerdir. 3. İfade(Girişimcinin Muhasebeciye 

Yönelik Bakış Açısı)’ye verdikleri yanıtlar: a)Girişimci muhasebeci olmalıdır, b) Girişimci muhasebeci olmamalıdır ve 

c) Girişimci muhasebeci olsa da olur olmasa da olur şeklinde 3 başlık altında gruplandırılmış ve verilen yanıtlar tam bir 

homojenlik göstermemiştir. 4. İfade(Girişimci kişilik özelliklerinin edinimi)’ye verdikleri yanıtlarda katılımcıların 

kimisi girişimciliğin doğuştan getirilen bir yetenek olduğunu, kimisi sonradan kazanılan bir yetenek olduğunu kimisi ise 

girişimciliğin hem doğuştan hem de sonradan kazanılan bir yetenek olduğunu belirtmişlerdir. 
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Özet 

Günümüz çalışma hayatında işletmelerin en önemli sorunlarından birisi örgütsel bağlılıktır. Kurumlar örgütsel bağlılığı 

arttırmak için farklı stratejiler uygulayarak verimli çalışma modelleri geliştirme zorunluluğu duymuşlardır. Bu 

zorunluluğa iten başlıca sebepler olarak teknolojinin gelişmesi, rekabetin artması, küreselleşme, hizmet sektöründeki 

ekonomik gelişmeler, iş gücü niteliğinin değişmesi, çalışanların bilinçlenmesi ve ihtiyaçlarının artması, sendikal 

faaliyetler ve hukuki mevzuların işlerlik kazanması gibi nedenler sayılabilir.  

Bu çalışmada yukarıda değinilen faktörler ve durumlar göz önüne alınarak çalışanların örgütsel bağlılığı ile farklı esnek 

çalışma modelleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde sırası 

ile esnek çalışma modelleri ve örgütsel bağlılık kavramlarına ait tanımlamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise 

çalışmada, kapsam olarak belirlenen sağlık sektöründe çalışan personelin, esnek çalışma modellerine bakış açıları ve 

örgüte olan bağlılığı ile bu iki yapı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

Anket soruları üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ait demografik değişkenler yer almaktadır. 

İkinci bölümde esnek çalışma ile ilgili sorular yer almakta olup üçüncü bölümde ise örgütsel bağlılığa yönelik sorular 

sorulmuştur. Örgütsel bağlılığa ilişkin sorular Allen ve Meyer tarafından 1991 yılında geliştirilen örgütsel bağlılık 

ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan anket sağlık sektöründe çalışan (sağlık profesyonelleri harici) 224 

personele yapılmış olup anket sonuçları SPSS 22.0 paket programına girilerek çalıştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre 

esnek çalışma uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Esnek çalışma, Örgütsel bağlılık  

 

THE EVOLATIN OF ORGANIZATION COMMITMENT LEVEL IN FLEXIBLE WORKING 

MODELS OF FRAMEWORK EXCEPT HEALTH PROFESSIONALS 

Abstract 

One of the most important problems in today’s work life is organizational commitment. In order to increase the 

organizational commitment, enterprises have to develop more efficient working models by applying different strategies. 

Pushing the main reasons for this requirement might be counted as follows; development of technology, increase of 

competition, globallization, economical progress in service sector, changing in the nature of work force, rising the 

awareness and needs of workers as well as the development of labor unions and laws. In this study, considering the 

factors and situations stated above, the relationship between organizational commitment and different flexible working 

models has been examined. The study consists of three parts. In the first and second parts, conceptual definitions of 

flexible working models and organizational commitment are made, respectively. At the third part of the study, the 

perspective of the staff working in health sector, which is identified as the scope of this study, has been examined in 

terms of the relationship between flexible working models and organizational commitment. The research has been 

conducted by survey method. Questionnaire consists of three sections. In the first part, demographic variables of the 

participants are determined. In the second and the third sections, the questions about the concepts of flexible working 

and organizational commitment are asked, respectively. The qustions about organizational commitment have been 

mailto:kordevemustafa@gmail.com
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prepared using the scale of organizational dedication developed by Allen and Meyer in 1991. The survey was 

distributed to 224 employees working in health sector (except health professionals). The survey results were entered and 

run using the software package of SPSS 22.0. As a result of the study, a meaningful weak and positive directed 

relationship between flexible working practices and organizational commitment has been obtained. 

Keywords: Flexible working, Organizational commitment 

Giriş 

Esnek çalışma, atipik istihdam veya alternatif çalışma programları, geleneksel olarak kabul edilen “sekizden-on yediye, 

Pazartesiden-Cumaya” veya “belirli bir yerde, belirli gün ve saatlerde” çalışma düzenine bağlı kalmaksızın, çalışmanın 

öngörüldüğü yeni çalışma biçimleri olarak tanımlanabilir (Karakoyun, 2007, s. 5). Bu tip çalışma biçimi, standart 

çalışma sisteminden farklı olarak, işçilerin, haftanın hangi günlerinde çalışacaklarını, işe başlama ve işi bırakma 

zamanlarını seçtikleri alternatif bir çalışma sistemidir (Franklin, Quinn ve Kristen, 1993, s. 4; Kerka, 1990, s. 2). 

İş hukukunda esnekleşmenin ‘vardiya çalışmasıyla’ çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Bununla birlikte, esneklik 

kavramı ilk defa 1967 yılında Almanya’da, trafik sıkışıklığı nedeniyle işe geç gelme sorunun çözümüne yönelik esnek 

çalışma uygulaması ile gündeme gelmiştir. Dolayısıyla esnek çalışmanın meydana gelmesinde birçok faktör etkili 

olmuştur. Söz konusu faktörler, ekonomik değişim, artan rekabet, teknolojik değişim, işgücüne olan talebin azalması, 

işgücü piyasasındaki değişim ve esnek çalışmanın işgücü politikası olarak uygulanması olarak sayılabilir.  

Literatürde ilk defa çağrı üzerine çalışmaya, doktrinde “müzik öğretmeni” kararı olarak da anılan, 12 Aralık 1984 

tarihli Federal İş Mahkemesi kararı olmuştur. Ülkemizde ise,10 Haziran 2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununun 

yürürlüğe girmesiyle birlikte, çağrı üzerine çalışma, mevzuatımızda bir düzenlemeye kavuşmuştur. İş Kanunu madde 

14’te “Çağrı üzerine çalışma” başlığıyla yer almaktadır. 

Bu çalışmada tarama modeli kullanılarak, sağlık profesyonelleri haricinde çalışanların esnek çalışma modeli 

çerçevesinde örgütsel bağlılık düzeyleri SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Araştırmadaki temel varsayım, 

esnek çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesi ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının artırılması ve personel 

devamlığının sağlamasıdır. 

I. ESNEK ÇALIŞMA VE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Esnek çalışma, atipik istihdam veya alternatif çalışma programları, geleneksel olarak kabul edilen “sekizden-on yediye, 

Pazartesiden-Cumaya” veya “belirli bir yerde, belirli gün ve saatlerde” çalışma düzenine bağlı kalmaksızın, çalışmanın 

öngörüldüğü yeni çalışma biçimleri olarak tanımlanabilir (Karakoyun, 2007).  

Bu çalışmada tarama modeli kullanılarak, sağlık profesyonelleri haricinde çalışanların esnek çalışma modeli 

çerçevesinde örgütsel bağlılık düzeyleri SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Araştırmadaki temel varsayım, 

esnek çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesi ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının artırılması ve personel 

devamlığının sağlamasıdır. 

II. ESNEK ÇALIŞMAYI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 

Esnek çalışmanın ortaya çıkmasında çeşitli etmenler vardır. Bu etmenler zamanla değişebilmekte veya artabilmektedir. 

Günümüzde esnek çalışmanın ortaya çıkmasında rol alan etmenler, teknolojik değişim ve işgücü talebinin azalması, 

küreselleşme ve uluslararası rekabet, işsizlik, hizmet sektöründeki gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve artan rekabet, 

işgücü niteliği, ücret sistemleri ve kesimler arası uzlaşma ve diyalog olarak sıralanabilir. 

III. ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ 

Esnek çalışma modelleri, tele çalışma, evde çalışma, ödünç iş ilişkisi, alt işverenlik (taşeronluk), part-time çalışma, 

çağrı üzerine çalışma, yoğunlaştırılmış haftada çalışma, iş paylaşımı şeklinde sıralanmaktadır. 

IV. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Literatürde, örgütsel bağlılık, bireysel veya alt guruplardan çok, örgütün çıkarına önem verme ve onları koruyacak 

şekilde davranma eğitimi (Balay, 2000, s. 238), örgüt için çok çalışma isteği ve örgüt içinde kalmak için karşı konulmaz 

bir istek (Özkaya, Karakoç ve Kara, 2006, s. 78) olarak tanımlamıştır. Örgüt ve çalışan ilişkisi sonucu oluşan örgütsel 

bağlılık, çalışanın örgüte karşı 1961 Anayasası ile tüm çalışanlara sendika hakkı, işçilere grev ve toplu sözleşme hakkı 

tanınmıştır (Karadağ ve Usta, 2011, s. 35) 1961 Anayasası ile tüm çalışanlara sendika hakkı, işçilere grev ve toplu 

sözleşme hakkı tanınmıştır. 

Esnek çalışma ile işgücü piyasasının etkinliği korunur ve geliştirilir ve toplam istihdam arttırılır. İşsizlik sorunun 

aşılamadığı ülkelerde istihdamın arttırılması esnek düzenlemeleri kaçınılmaz kılmaktadır (Selamoğlu, 2002, s. 51). 

İşsizliği önleyecek politikaların geliştirilmesi ise çalışanların örgüte olan bağlılığını olumlu etkileyebilecektir. 

Jain ve Swami, 100 kişi üzerinde yaptığı araştırmada esnek çalışma uygulamalarının büyüyen ekonomilerde ve 

rekabetçi pazarlarda yetenekli çalışanları örgütte tutmak için iyi bir politika olduğunu savunmuşlardır. Yapılan bu 

araştırmada çalışanlara sağlanacak esneklik ile verimliliğin artacağı ve devamsızlığın azalacağı ve çalışanların örgüte 

daha iyi hizmet vereceği savunulmuştur (Jain ve Swami, 2014, s.  113). 
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Örgütsel bağlılık çalışanların performansını, iş tatminini, örgütsel verimliliğini arttırdığı gibi işe devamsızlığı, personel 

devir hızını azaltmaktadır (Kaya, 2008). Aynı zamanda örgüt, çalışanının iş hayatı dışındaki sosyal ve kişisel 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için onlara fırsat sunmayı sağlar. Böylece çalışanların amaçlarına hizmet edebilme boyutu 

örgütsel bağlılığı etkilemektedir (Öztürk, 2013, s. 9).  

Esnek çalışma uygulamaları da çalışanların kişisel ihtiyaçlarını sağlama da onlara kolaylıklar sağlamaktadır (Tan, 2007, 

s. 5) Stres altında çalışma, çalışanların motivasyonunu düşürür ve buna bağlı olarak da örgütsel bağlılık etkilenir 

(Öztürk, 2013, s. 39). Esnek çalışma ile çalışanların baskı altında çalışmaları azalacaktır (Çarhoğlu, 2011, s. 14). 

Dolayısıyla esnek çalışma uygulamaları ile stresi azalan çalışanın örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilenir sonucu 

çıkarılabilir. 

Örgütsel bağlılığı etkileyen kavramlardan birisi de medeni durumdur (Demirel, 2009, s. 122). Çalışanlardan evli 

olanların bakmakla yükümlü oldukları bireylerden dolayı örgütsel bağlılıkları daha yüksek olabilir; bununla beraber 

esnek çalışma uygulamaları ise evli bireylere farklı avantajlar sağlamaktadır (Gürkanlar, 2010, s. 58). Bu durum da 

örgütsel bağlılıkla esnek çalışmayı kesiştiren noktalardan birisidir. 

V. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı demografik değişkenlere göre, sağlık sektöründe sağlık profesyonelleri harici çalışanların esnek 

çalışma düzenlemeleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın temel varsayımı, 

esnek çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesi ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılığını artırmak ve personel 

devamlığını sağlamaktır. 

VI. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışma Ankara ilinde sağlık sektöründe sağlık profesyonelleri dışında çalışan çeşitli meslek gurupları üzerinde basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. 

A) Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmeden tanımlanmaya çalışılır 

(Karasar, 2009, s. 77). Araştırma, sağlık profesyonelleri haricinde çalışanların esnek çalışma modeli çerçevesinde 

örgütsel bağlılık düzeylerini değerlendirmek üzere yapılan nicel bir araştırmadır. Esnek çalışma ve örgütsel bağlılığa 

etki eden başlıca faktörler bağımsız değişken olarak belirlenerek, gruplar arasındaki benzerlik ve farklılıklar ölçülmeye 

çalışılmıştır. 

B) Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini Ankara ilinde sağlık sektöründe sağlık profesyonelleri (hekim, hemşire) dışında çalışan çeşitli 

meslek guruplarından oluşmaktadır. Ankara ilinde sağlık sektöründe sağlık profesyonelleri dışında çalışan sayının 2000 

civarında olduğu bilinmektedir. Söz konusu ana kitleyi temsil edecek örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde;  

n = N t
2
 p q / d

2
 (N-1) + t

2
pq formülü kullanılmıştır. 

N: Hedef kitledeki birey sayısı 

n : Örnekleme alınacak birey sayısı 

p : İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 

q : İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

t  : Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 

d : Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen   örnekleme hatası (Salant ve Dillman, 1994,  s.  55). 

 

Homojen yapıda olmayan bu evren için % 95 güven aralığında ± % 5 örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü 

n = 2000 (1,96)
2
 (0,1) (0,9) / (0,5)

2
 (22000-1) + (1,96)

2
 (0,1) (0,9)= 219 olarak hesaplanmıştır. 

Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1. de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Örnekleme yapılan çalışanlar ile ilgili bilgiler 

  Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Yaş 

18-25 23 10,3 

26-35 89 39,7 

36-45 74 33 

46-55 25 11,2 

56 ve üzeri 13 5,8 

Cinsiyet 
Erkek 120 53,6 

Kadın 104 46,4 

Eğitim Durumu 

Ortaöğrenim ve Altı 60 26,8 

Ön Lisans 50 22,3 

Lisans 87 38,8 

Y.Lisans ve Doktora 27 12,1 

Medeni Durum 
Evli 175 78,1 

Bekar 49 21,9 

Çocuk Sayısı 

 

Yok 61 27,2 

1 61 27,2 

2 66 29,5 

3 27 12,1 

4 ve üzeri 9 4 

Kıdem 

1-3 Yıl 24 10,7 

4-10 Yıl 67 29,9 

11-20 Yıl 79 35,3 

21-30 Yıl 43 19,2 

31 Yıl ve üzeri 11 4,9 

Çalışılan İşyeri Sayısı 

1. İşyeri 51 22,8 

2. İşyeri 65 29 

3. İşyeri 48 21,4 

4. İşyeri 28 12,5 

5. İşyeri ve üzeri 32 14,3 

Kurumda Çalışma Süresi 

1-2 Yıl 69 30,8 

3-5 Yıl 53 23,7 

6-10 Yıl 41 18,3 

11-19 Yıl 44 19,6 

20 Yıl ve üzeri 17 7,6 

Unvan 

Uzman 42 18,8 

Memur 95 42,4 

Bilgi-işlem 40 17,9 

Teknisyen 21 9,4 
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Hizmetli 26 11,6 

Hizmet Sınıfı 

İdari Hizmet Çalışanı 137 61,2 

Teknik Hizmet Çalışanı 61 27,2 

Destek Hizmet Çalışanı 26 11,6 

Aylık Gelir 

850-1500 TL 60 26,8 

1501-2150 TL 53 23,7 

2151-2700 TL 65 29 

2701-3350 TL 21 9,4 

3350 TL üzeri 25 11,2 

Kurumda Esneklik Çalışma 

Modelinin Uygulanması 

Evet 34 15,2 

Hayır 190 84,8 

 

C) Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları ile örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır. 

H2: Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının örgütsel bağlılık üzerine etkisi vardır. 

H3: Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları demografik özelliklere göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H4: Çalışanların örgütsel bağlılıkları demografik özelliklere göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

VII. Bulgular ve Yorumlama 

Araştırmaya katılan çalışanların “duygusal bağlılık” düzeyi orta (3,189 ± 0,866); “zorunlu bağlılık” düzeyi orta (3,113 ± 

0,824); “normatif bağlılık” düzeyi orta (3,182 ± 0,866); “genel örgütsel bağlılık” düzeyi orta (3,161 ± 0,690) olarak 

saptanmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri 

  N Ort. Ss Min. Max. 

Duygusal Bağlılık 224 3,189 0,866 1,000 5,000 

Zorunlu Bağlılık 224 3,113 0,824 1,000 5,000 

Normatif Bağlılık 224 3,182 0,866 1,000 5,000 

Genel Örgütsel Bağlılık 224 3,161 0,690 1,000 5,000 

 

Araştırmaya katılan çalışanların “esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum” düzeyi (3,884 ± 0,819)  yüksek olarak 

saptanmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyleri 

  N Ort Ss Min. Max. 

Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutum 224 3,884 0,819 1,000 5,000 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun duygusal bağlılık üzerine etkisine yönelik regresyon analizine ilişkin 

bulgular tabloda (Tablo 4) verilmiştir. 
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Tablo 4. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun duygusal bağlılık üzerine etkisi 

 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken ß t p F 

Model 

(p) 
R

2
 

Duygusal 

Bağlılık 

Sabit 1,724 6,549 0,000 

32,307 0,000 0,123 Esnek Çalışma Uygulama-

larına Yönelik Tutum 
0,377 5,684 0,000 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile duygusal bağlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi istatistiksel olarak (F=32,307; p=0,000<0.05) değerlendirildiğinde anlamlı bulunmuştur. Duygusal bağlılık 

düzeyinin belirleyicisi olarak esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık 

gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R
2
=0,123). Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi 

duygusal bağlılık düzeyini arttırmaktadır (Şekil 1).  

  

Şekil 2. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun duygusal bağlılık üzerine etkisine yönelik sonuç modeli 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun zorunlu bağlılık üzerine etkisine yönelik regresyon analizine ilişkin 

bulgular tabloda (Tablo 5) verilmiştir.  

 

Tablo 5. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun zorunlu bağlılık üzerine etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken ß t p F Model (p) R

2
 

Zorunlu 

Bağlılık 

Sabit 1,760 6,998 0,000 
30,274 0,000 0,116 

Esnek Çalışma Uygulama-larına Yönelik Tutum 0,349 5,502 0,000 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile zorunlu bağlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=30,274; p=0,000<0.05). Zorunlu bağlılık düzeyinin belirleyicisi 

olarak esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu 

görülmüştür (R
2
=0,116). Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi zorunlu bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 3. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun zorunlu bağlılık üzerine etkisine yönelik sonuç modeli 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun normatif bağlılık üzerine etkisine yönelik regresyon analizine ilişkin 

bulgular tabloda (Tablo 6) verilmiştir. 
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Tablo 6. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun normatif bağlılık üzerine etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken ß t p F Model (p) R

2
 

Normatif 

Bağlılık 

Sabit 1,987 7,371 0,000 
20,525 0,000 0,081 

Esnek Çalışma Uygulama-larına Yönelik Tutum 0,308 4,530 0,000 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile normatif bağlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=20,525; p=0,000<0.05). Normatif bağlılık düzeyinin belirleyicisi 

olarak esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu 

görülmüştür(R2=0,081). Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi normatif bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır (ß=0,308). 

 

Şekil 4. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun normatif bağlılık üzerine etkisine yönelik sonuç modeli 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun örgütsel bağlılık üzerine etkisine yönelik regresyon analizine ilişkin 

bulgular tabloda (Tablo 7) verilmiştir. 

 

Tablo 7. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun örgütsel bağlılık üzerine etkisi 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken ß T p F Model (p) R

2
 

Genel 

Örgütsel 

Bağlılık 

Sabit 1,817 8,886 0,000 

45,137 0,000 0,165 Esnek Çalışma Uygulama-

larına Yönelik Tutum 
0,346 6,718 0,000 

 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile genel örgütsel bağlılık arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan 

regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=45,137; p=0,000<0.05). Genel örgütsel bağlılık düzeyinin 

belirleyicisi olarak esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf 

olduğu görülmüştür (R
2
=0,165). Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi genel örgütsel 

bağlılık düzeyini arttırmaktadır (ß=0,346). 

 

Şekil 5. Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun örgütsel bağlılık üzerine etkisine yönelik sonuç modeli 

 

Eğitim durumu Ortaöğrenim ve altı olanların genel örgütsel bağlılık puanları (3,387 ± 0,733), eğitim durumu Lisans 

olanların genel örgütsel bağlılık puanlarından (3,053 ± 0,648) yüksek bulunmuştur. Kurumda çalışma süresi 11-19 yıl 

olanların duygusal bağlılık puanları (3,460 ± 0,906), kurumda çalışma süresi 1-2 yıl olanların duygusal bağlılık 

puanlarından (3,004 ± 0,845) yüksek bulunmuştur. Çocuk sayısı 4 ve üzeri olanların duygusal bağlılık puanları (4,125 ± 

0,773), çocuk sayısı yok olanların duygusal bağlılık puanlarından (2,992 ± 0,785) yüksek bulunmuştur.  Çocuk sayısı 4 

ve üzeri olanların normatif bağlılık puanları (4,032 ± 0,695), çocuk sayısı yok olanların normatif bağlılık puanlarından 

(3,070 ± 0,788) yüksek bulunmuştur. Çocuk sayısı 1 olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanları 

(4,088 ± 0,661), çocuk sayısı yok olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanlarından (3,666 ± 0,867) 

yüksek bulunmuştur. Unvanı memur olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanları (4,033 ± 
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0,766), unvanı uzman olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanlarından (3,833 ± 0,811) yüksek 

bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri orta saptanmışken esnek çalışma uygulamalarına yönelik 

tutumları yüksek olarak saptanmıştır. Genel örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum arasında 

zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi 

duygusal, normatif ve zorunlu bağlılık düzeyini arttırmaktadır. Şafak (2014), örgütsel bağlılık ile esnek çalışma 

ilişkisini araştırdığı araştırmasında pozitif yönlü bir ilişki saptamıştır (Şafak, 2014, s. 97). Esnek çalışma 

değerlendirmesinin pozitif yönde seyretmesi işe yönelik bağlılığı ve örgütsel uyumu da arttırmaktadır. Böylelikle iki 

değişken arasında anlamlı bir pozitif ilişkiden bahsetmek mümkün görülmektedir. Benzer şekilde, başka bir araştırmada 

muadil konuya sahip çalışmalarında cinsiyet, aile sorumlulukları ve esnek çalışma saatlerinin örgütsel bağlılık ve iş 

tatmini ilişkilerini değerlendirmişlerdir. Katılımcıların farklı örgütlerden seçilmiş olan kadın ve erkek toplam 160 

yönetici olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, esnek çalışma koşullarına sahip örgüte dair değerlendirme ve tutumun 

özellikle iş doyumu ve örgütsel uyumu arttırdığı ifade edilmektedir. Ayrıca kadınların erkeklere nazaran daha fazla 

esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum sergiledikleri gösterilmektedir (Scandura ve Lankau, 1997, s. 377-391). 

Çalışmanın değişkenleri arasında ilişki olması hem ‘Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları ile 

örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır.’ ve ‘Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının örgütsel 

bağlılık üzerine etkisi vardır.’ hipotezlerini onaylar hem de literatürü destekler nitelikte ifade edilebilmektedir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri cinsiyet açısından 

değerlendirildiğinde; anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri 

ve yaşadıkları ayrımcılıklardan ötürü örgütlerine daha bağlı olduklarını (İnce ve Gül, 2005, s. 94; Mathieu ve Zajac, 

1990, s. 171-94), erkeklerin çalışma şartlarındaki rahatlıktan ötürü daha sıkı bağlı olduklarını belirten çalışmalar 

mevcuttur (Aven ve diğerleri, 1993, s. 63-74). Bu çalışmada olduğu gibi örgütsel bağlılıkta cinsiyet ayrımının 

gözlenemeyeceğini belirten bir çalışma da mevcuttur (Karrasch, 2003, s. 23-45). İlgili çalışmada sadece devamlılığı 

cinsiyet bağlamında değerlendirebileceğimiz ifade edilmiştir. Esnek çalışma uygulamaları açısından da cinsiyet 

farklılığının etkili olduğunu belirten çalışmalar ağırlıktadır (Grzywacz, Carlson ve Shulkin, 2008, s. 199-214). Bu 

sebeple literatürden farklı bir sonuç elde edilmiştir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri medeni durum açısından 

değerlendirildiğinde; tüm alt boyutlarda, anlamlı bir farklılaşma olmadığı dikkat çekmiştir. Literatürde örgütsel bağlılık 

üzerinde cinsiyet etkisi vurgulanmıştır (Mathieu ve Zajac, 1990, s. 171-94). Esnek çalışma uygulamalarına yönelik 

tutumları için de benzer şekilde fark olduğu evlilerde daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (Giannikis ve Mihail, 2011, s. 

417-432). Bekar ya da evli olma halinin örgüte bağlılık düzeyine ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutuma etki 

etmemesi çalışanların özel yaşamlarının mesleki hayatlarına yansımadığını düşündürebilir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri çocuk sayısı açısından 

değerlendirildiğinde; anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Literatürde bireysel tükenmişlik ve örgütsel bağlılık 

düzeyleri açısından çocuk sayısının önemi ifade edilmektedir (Avşaroğlu ve ark. 2005, s. 117). Benzer şekilde esnek 

çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının çocuk sayısı ile anlamlı ilişkisi dikkat çekmiştir (Lambert, 1991, s. 341-

363). Çocuk sayısı fazla olanların duygusal, normatif ve genel örgütsel bağları yüksek görülmektedir. Bu açıdan 

literatür ile benzer bir sonuç elde edilmiştir. Diğer taraftan, esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının çocuğu 

1 tane olanlarda daha yüksek gözlemlendiği dikkat çekmiştir. Çocuk sayısı arttıkça artan sorumluluk esnek çalışma 

hayatını olumsuz etkilemektedir.  

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri yaş grubu açısından 

değerlendirildiğinde; tüm alt boyutlarda, anlamlı bir farklılaşma olmadığı dikkat çekmiştir. Örgütsel bağlılık konusunda 

özellikle yaş arttıkça artan bağlılığın ifade edildiği çalışmalara rastlanmıştır (Rowden, 2000, s. 30-35). Bunun yanı sıra, 

klasik çalışma şekline ve kriterlerine alışan yaşı daha ilerlemiş olanların, esnek çalışmayı negatif değerlendirebilecekleri 

de belirtilmektedir (Doğan, Bozkurt ve Demir, 2015, s. 375-398). Bu sonuç literatürdeki verilerle paralellik 

göstermektedir. Seçilmiş olan yaş gruplarının farklı oluşturulması elde edilen bulguları etkileyeceğinden bundan sonraki 

çalışmalarda dikkat edilmesi önerilmektedir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri bulunduğu yerde çalışma 

süreleri açısından değerlendirildiğinde; örgütsel bağlılıkta duygusal bağlılık alt boyutu dışında anlamlı bir farklılaşma 

olmaması dikkat çekicidir. Çalışma süresi en yüksek olan grubun duygusal bağlılık düzeyi de en yüksek olarak 

saptanmıştır. Buradan hareketle deneyime sahip olmanın duygusal bağlılığı arttırdığı söylenebilir. Literatürde çalışma 

sürelerinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarını etkilediği ifade edilmektedir (Eryiğit, 2000, s. 11). Benzer 

şekilde örgütsel bağlılık düzeyi ile çalışma sürelerinin anlamlı ilişkiye sahip olduğunu söyleyen çalışmalara da 

rastlanmıştır (Cohen, 1993, s. 539-554). Bu açıdan literatürün bulguları desteklediği ifade edilebilir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri eğitim açısından 

değerlendirildiğinde; duygusal bağlılık dışında tüm alt boyutlarda anlamlı farklılaşma saptanmıştır. Bu sonuç 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

619 
 
 

 

literatürdeki bilgileri destekleyen bir bulgudur  (Chen ve diğerleri, 1996, s. 38-43). Eğitim düzeyi daha düşük olanların 

daha yüksek örgütsel bağlılık düzeyleri dikkat çekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe, 

mesleki yaşama ve kariyere dair anlam da artış göstermektedir. Böylelikle beklenen bir sonuç elde edildiğini söylemek 

mümkündür. Literatürde, esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının düzeyleri ile eğitim ilişkisinin 

anlamlılığına dair bulgular mevcuttur (Cordery, Sevastos, Mueller ve Parker, 1993, s. 705-723).  

Araştırmaya katılan çalışanların “duygusal bağlılık”; “zorunlu bağlılık”; “normatif bağlılık”; “genel örgütsel bağlılık” 

düzeyi orta; “esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum” düzeyi yüksektir. Genel Örgütsel Bağlılık ve esnek çalışma 

uygulamalarına yönelik tutum arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmışken genel örgütsel bağlılık ve 

zorunlu bağlılık arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki gözlemlenmiştir. Genel Örgütsel Bağlılık ve normatif 

bağlılık arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

• Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi duygusal bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır. 

• Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi zorunlu bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır. 

• Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi normatif bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır. 

• Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi genel örgütsel bağlılık düzeyini 

arttırmaktadır. 

Çıkan sonuçlardan hareketle örgütsel bağlılığı etkilediği düşünülen faktörlerin ve pozitif bir ilişki saptanmış olan esnek 

çalışma ve örgütsel bağlılığın bütünlüğünün farkındalığının arttırılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

 

Hastaneler; teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmeti sunan, bünyesinde bilimsel araştırmaların 

gerçekleştirilmesini sağlayan ve aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren hizmet işletmeleridir. 

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, ortaya konmuş amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerin planlanması; faaliyet 

sonuçlarının ölçülmesi ve planlananlarla karşılaştırılması; sonuçların değerlendirilmesi ve bu temelde karar alınması 

önem taşımaktadır. İnsan hayatında önemli yere sahip olan hastanelerin amaçlarına ulaşabilmeleri; bünyesinde 

çalıştırdığı sağlık personelinin etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. 

Personelin etkin ve verimli olmasını sağlayan araçlar ise kariyer yönetimi, planlaması ve motivasyon araçlarıdır. 

Önemli olan bu kariyer yönetimi, planlaması ve motivasyon araçlarını doğru şekilde kullanarak çalışanları kariyer 

yönetimi ve motivasyonu sağlamaktır. 

Bu araştırma ile Ankara ilinde bulunan bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin, kariyer yönetiminde kariyer 

planlamasının hemşirelerin motivasyonuna ne derece etkili olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu amaçla hazırlanan veri toplama aracı çalışan 135hemşireden 133’ine uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 

paket programında değerlendirilmiş ve hemşirelerdeki kariyer planlamasındaki değişkenliğin motivasyondan 

kaynaklandığı p: 0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Kariyer planlaması hemşirelerde motivasyonu yükselttiği görüşü 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler : Kariyer yönetimi, motivasyon, kariyer , kariyer planlama. 

 

HOSPITALS, NURSING CAREER EFFECTS OF PLANNING ON PERCEPTIONS OF WORK 

MOTIVATION: EXAMPLE OF A PUBLIC HOSPITAL 

ABSTRACT 

Hospitals; diagnose, treat, offering rehabilitation and preventive health services, enabling the realization of scientific 

research site and also are business services operate as an educational institution.  

The realization of these services, planning of activities in line with the goals and objectives have been set out; 

measurement and comparison of operating results with those planned; It is important that the results of the evaluation 

and decision on this basis.Staff of the tools that are effective and efficient career management, planning and motivation 

vehicles. It is important that career management, planning and motivation of employees using tools properly is to 

provide career management and motivation. 

This research nurses of a public hospital located in Ankara, career management has attempted to determine the extent of 

nurses etkiliol themotivation of careerplanning. 

Prepared for this purpose data collection tool was applied to 133 employees from 135 nurses and the resulting data 

analyzed using SPSS 22.0 software package and nurses until the pin that motivation stems from the variability in career 
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planning: 0.05 level of significance was sought. Career planning has emerged the view that 

increasedmotivationamongnurses. 

Keywords: careermanagement, motivation,career, careerplanning 

 

1.GiRiŞ 

Türkçe ’de tam karşılığı bulunmayan kariyer kavramı, genellikle, ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde yukarıya 

yükselmeye elverişli işleri tanımlamada kullanılmaktadır. Ancak daha kapsamlı olarak kariyer, bir kişinin iş 

yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanabilir. 

Batıda giderek önemli bir insan kaynakları yönetimi aktivitesi haline gelen kariyer planlama ve geliştirme, insan-gücü 

planlamasıyla ilişkili olmakla beraber, oldukça farklı bir insan kaynağı yönetimi aktivitesidir. İnsan gücü planlamasının 

temel hedefi, gelecekteki net insan gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere gerekli seçme, 

eğitme ve yönlendirme fonksiyonlarının yerine getirilmesidir. Son yıllarda kariyer geliştirme ve planlamaya ilginin 

artmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden en önemlisi işin tanımındaki ve işe yönelik yaklaşım ve 

tutumlardaki temel değişikliklerdir. Hastaneler tüm bu değişim koşullarına ayak uydurmak için kariyer yönetimi 

uygulamalarına önem vermelidir.Hemşirelerin çalıştığı birimlerde, kariyer yönetimine ilişkin birtakım uygulamaların 

yapıldığı kuşkusuz bir gerçektir. Ancak kariyer yönetimine ilişkin uygulamalardaki eksik yönler ve bunların çalışan 

hemşirelerin motivasyonlarına etkilerini belirlemek ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, önemli 

bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eksikliklerin belirlenmesi ve bunların motivasyona etkilerinin incelenmesi 

için çalışan personelin görüşleri büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın araştırma bölümünde bu görüşler açıkça ortaya 

çıkarılmıştır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı; kariyer planlamasının kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin motivasyonuna etkisi 

konusundaki algılarını saptamaktır.Araştırmada yaş, medeni durum, çocuk sayısı, görev süresi ve öğrenim durumu gibi 

demografik özellikler açısından araştırma konusunda etkileri istatiksel olarak incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda belirlenen hipotezler aşağıdaki gibidir. 

1.1. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Yaş gurupları ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H2: Medeni durum ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H3: Çocuk sayıları ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H4: Eğitim durumu ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H5: Çalıştıkları birim ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H6: Çalışma süresi ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark vardır. 

H7: Çalışmada değiştirdiği iş yeri sayısı  ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

H8: Çalışmada şekli  ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması 

1.2. Sınırlılıklar 

Araştırma, Ankara ilinde Bir  Kamu Hastanesinde görev yapmakta olan  hemşirelerle sınırlıdır. 

Bu araştırma ankette belirli önermelere verilen yanıtlarla sınırlıdır. 

1.3. Varsayımlar 

1.4. Araştırmada aşağıdaki varsayımlardan yola çıkılmış, verilerin geçerlik ve güvenirlik 

seviyesi yüksek olduğu öngörülmüştür. Çünkü; 

 Ankete katılan personel konu ile ilgili doğru bilgi vermişlerdir. 

 Anket sorularına verilecek cevaplar personelin samimi görüşlerini yansıtmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örnekleme 

Araştırmanın evrenini bir kamu hastanesinde çalışan 133 hemşire oluşturmaktadır. Evrenin tamamına anket 

uygulanmıştır. Veri toplama aracımızın uygulanması sırasında kaynak kişiler ile yüz yüze görüşmeler de yapılmıştır. 
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2.2. Araştırmanın Gereçleri 

Konuya ilişkin literatür taraması yapılmış ilgili araştırmalar gözden geçirilmiştir. 

Araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Anket soruları iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişilere ilişkin 

Bilgi Formu ile ilgili sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise Kariyer Planlama ve motivasyon ile ilgili görüşleri belirten 

Anket Formu yer almıştır. 

2.3. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Toplanan verilerin çözümlenmesinde, SPSS22.0 ve Excel adlı paket programlardan yararlanılmıştır. Görüşler arasındaki 

farklılıklar için anlamlılık düzeyi olarak _=.p:0,05 alınmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket 5’li Likert Tipi bir ölçektir. Her bir maddeye verilecek cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında 

değişmektedir. Ankete katılanlar, kariyer yönetiminin çalışan motivasyonuna etkileri ile ilgili sorulara ilişkin görüşlerini 

“hiç katılmıyorum(1)”, “katılmıyorum(2)”, “fikrim yok(3)”, “katılıyorum(4)”, “tamamen katılıyorum(5)” 

seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtmişlerdir. 

6. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

  Tablo 1 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Kariyer planlaması ,782 14 

Motivasyon ,721 6 

 

 

   Tablo 2 

 
Sayı Yüzde 

 
Sayı Yüzde 

evli 120 90,2 Yoğun bakim 

ünitesi 

19 14,3 

bekar 13 9,8 Ameliyathane 9 6,8 

 
  

Servis 70 52,6 

yok 12 9,0 Yönetim 13 9,8 

1 34 25,6 Doğum salonu 4 3,0 

2 75 56,4 Polikinlik 18 13,5 

3 ve üzeri 12 9,0 
 

  
 

  

2-5 yıl 5 3,8 

saglik meslek lisesi 7 5,3 6-10 yıl 26 19,5 

açik ögretim 3 2,3 11 yıl ve üzeri 102 76,7 

ön lisans 46 34,6 Sürekli gece 11 8,3 

lisans 67 50,4 Sürekli gündüz 44 33,1 

yüksek lisans 9 6,8 Karma 75 56,4 

doktora 1 ,8 Vardiya 3 2,3 

      1.is yeri 1 ,8 20-30 yas 17 12,8 

2.is yeri 14 10,5 31-40 yas 78 58,6 

3.is yeri 36 27,1 41 ve üzeri yas 38 28,6 

4.is yeri ve üzeri 82 61,7 Toplam 133 100,0 
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 Araştırmaya katılanların medeni durumu belirtilmiştir. Katılımcılardan 120’si Evli, 13’ü bekârdır. Araştırmaya 

katılanların yasları verilmiştir. 20-30 yas grubundan 17, 31-40 yaş grubundan 78, 41 ve üzeri yaş grubundan 38 kişi 

araştırmaya katılmıştır. Bu araştırmada 31-40 yaş gurubunun ağırlığının olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 

katılanların çocuk sayıları verilmiştir. Katılımcılardan 12 hemşirenin çocuğunun olmadığı, 34 hemşirenin bir çocuğu, 75 

hemşirenin iki çocuğu, 12 hemşirenin ise üç ve üzeri çocuğu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların öğrenim 

durumu sergilenmiştir. Katılımcıların 67’si lisans mezunudur. 46’sı ön lisans seviyesinde eğitim almıştır. 9 kişi yüksek 

lisans mezunudur. 3 kişi açık öğretim programlardan mezun olmuş,7 kişi sağlık meslek lisesinden mezun olmuştur. Bu 

kurumda lisans ve ön lisans eğitimi almış hemşire ağırlıklıdır. Araştırmaya katılanların çalıştığı birim değişkeni 

bakımından yer verilmiştir. Bu çalışmada hemşirelerin 70’i servislerde, 19’u yoğun bakım ünitesinde, 18’i poliklinik 

kısmında, 13’ü yönetim katında, 4’ü doğum salonunda, 9’ u ise ameliyathanede görev yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılanların meslekte çalışma süresi verilmiştir. Bu çalışmada hemşirelerin 11 yıl ve üzeri 102 kişi olduğu, 

6-10 yıl arası çalışanların 26 kişi olduğu, 2-5 yıl arası çalışılanların 5 kişi olduğu görülmüştür. Bu verilere bakılarak bu 

kurumda çalışılanların tecrübe açısından belirli bir orana sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılanların meslekte 

kaçıncı iş yeri olduğu verilmiştir. Bu verilere bakılarak katılan hemşirelerden 82’si bu kurumun 4.iş yeri ve üzeri 

olduğu,36’sı 3.iş yeri olduğunu,14’nün 2.iş yeri olduğu ve 1 kişinin ’de ilk görev yeri olduğu ortaya konulmuştur. 

Araştırmaya katılanların meslekte çalışma şekli verilmiştir.Bu verilere göre 75 hemşire karma sistemle yani gündüz 

mesaiye başlayıp gece nöbetlere kalarak çalışmakta, 44 hemşire sürekli gündüz hizmet vermekte, 11 hemşire sürekli 

sadece gece çalışmakta ve 3’ü ise vardiya sistemi ile görev yapmaktadır. 

 

Tablo 3 

 

Anket Formunda belirtilen ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert sistemi kullanılmıştır. 

Puanlamada:1,00-1,80 puan aralığı çok zayıf düzey,1,81-2,59 puan aralığı zayıf düzey,2,60-3,39 puan aralığı orta 

düzey ,3,40-4,19 puan aralığı iyi düzey,4,20-5,00puan aralığı çok iyi düzey 

Kariyer Planlama Soruları N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

k1 -Kariyer planlama kişisel gelişimi hızlandırır 133 1,00 5,00 3,8947 1,01700 

k2-Kariyer planlama hemşireyi motive eder 133 1,00 5,00 3,9323 ,93902 

k3-Kariyer yapma, “kendini gerçekleştirme” 

ihtiyacını karşılar 

133 1,00 5,00 3,8120 1,09510 

k4-Kariyer planlama, hemşirelerin saygınlık 

ihtiyaçlarını karşılar 

133 1,00 5,00 3,7970 1,09239 

k5-Kariyer planlama,, hemşirelerin tanınma 

ihtiyaçlarını karşılar 

133 1,00 5,00 3,5714 1,19523 

k6-Kariyer planlama, hemşirelerin başarılı olma 

ihtiyaçlarını karşılar 

133 1,00 5,00 3,8647 ,99073 

k7-Kariyer planlama, kariyerde ulaşılmak istenen 

hedefe, ulaşmayı kolaylaştıracak bir haritadır 

133 1,00 5,00 4,0526 ,82862 

k8-Kariyer planlamada önemli olan ne yapmak 

istenildiğine karar vermektir” 

133 1,00 5,00 4,2180 ,75215 

k9-Kurumda hemşirelerin kariyerlerini geliştirmesi, 

işverenden çok hemşirelerin elindedir 

133 1,00 5,00 2,7293 1,31499 

k10-Kariyer planlama, sağlık kurumlarında iş 

yükünü arttırır 

133 1,00 5,00 2,6466 1,10916 

k11-Kariyer planlama hemşirelerde stresin 

artmasına yol açar 

133 1,00 5,00 2,8571 1,18157 

k12-Kariyer planlama hemşirelerde, beklentilerin 

artmasına yol açar 

133 1,00 5,00 3,3534 1,04588 

k13-Kariyer planlama hemşirelerde, Gerginliğe yol 

açar 

133 1,00 5,00 2,5564 1,04020 

k14-Çalışılacak kuruluşla ilgili olarak önceden bilgi 

alma,hemşirelerin kariyer planlama sürecini etkiler 

133 1,00 5,00 3,4962 ,94247 

Kariyer 133 1,00 5,00 3,4844 ,53505 
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Yapılan analizde kariyer planlama sorularında: 

Hemşireleryapılan analizdek1 -Kariyer planlama kişisel gelişimi hızlandırırönermesine iyi düzeyde (X=3,8947) 

katılmışlardır. Hemşireleryapılan analizde k2-Kariyer planlama hemşireyi motive ederönermesine iyi düzeyde 

(X=3,9323) katılmışlardır. 

Hemşireleryapılan analizdek3-Kariyer yapma, “kendini gerçekleştirme” ihtiyacını karşılarönermesine iyi düzeyde 

(X=3,8120) katılmışlardır.Hemşireleryapılan analizdek4-Kariyer planlama, hemşirelerin saygınlık ihtiyaçlarını 

karşılar önermesine iyi düzeyde (X=3,7970) katılmışlardır. Hemşireleryapılan analizdek5-Kariyer planlama,, 

hemşirelerin tanınma ihtiyaçlarını karşılar önermesine iyi düzeyde (X=3,5714) katılmışlardır.Hemşireleryapılan 

analizde k6-Kariyer planlama, hemşirelerin başarılı olma ihtiyaçlarını karşılarönermesine iyi düzeyde (X=3,8647) 

katılmışlardır.Hemşireleryapılan analizde k7-Kariyer planlama, kariyerde ulaşılmak istenen hedefe, ulaşmayı 

kolaylaştıracak bir haritadır önermesine iyi düzeyde (X=4,0526 ) katılmışlardır.***Hemşireler yapılan analizde k8-

Kariyer planlamada önemli olan ne yapmak istenildiğine karar vermektir” önermesine çok iyi düzeyde 

(X=4,2180) katılmışlardır.Kişisel mesleki eğitimini, yaptığı meslek için kariyer gelişim olarak yapmak istedikleri ortaya 

çıkmıştır.Hemşireleryapılan analizdek9-Kurumda hemşirelerin kariyerlerini geliştirmesi, işverenden çok 

hemşirelerin elindedir önermesine orta düzeyde (X=2,7293) katılmışlardır. Hemşireleryapılan analizde k10-Kariyer 

planlama, sağlık kurumlarında iş yükünü arttırır önermesine orta düzeyde (X=2,6466 )katılmışlardır. 

Hemşireleryapılan analizdek11-Kariyer planlama hemşirelerde stresin artmasına yol açar önermesine orta düzeyde 

(X=2,8571)katılmışlardır. Hemşireleryapılan analizdek12-Kariyer planlama hemşirelerde, beklentilerin artmasına 

yol açar önermesine orta düzeyde 

(X=3,3534) katılmışlardır. ****Hemşireleryapılan analizde k13-Kariyer planlama hemşirelerde, Gerginliğe yol açar 

önermesine zayıf düzeyde(X=2,5564) katılmışlardır ,böylece bu  fikre katılmıyorlar. Bu göre hemşirelerde kariyer 

planlaması çalışması yapılabilir. Hemşireler yapılan analizdek14-Çalışılacak kuruluşla ilgili olarak önceden bilgi 

alma,hemşirelerin kariyer planlama sürecini etkiler önermesine çok iyi düzeyde(X=3,4962) katılmışlardır. 

Tablo 4 

 

Anket Formunda belirtilen ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert sistemi kullanılmıştır. 

Puanlamada: 

1,00-1,80 puan aralığı çok zayıf düzey,1,81-2,59 puan aralığı zayıf düzey,2,60-3,39 puan aralığı orta düzey 

,3,40-4,19 puan aralığı iyi düzey,4,20-5,00 puan aralığı çok iyi düzey 

Hemşireleryapılan analizdeM1-Yükselme olanakları mesleki motivasyon için çok önemlidir , önermesine çok iyi 

düzeyde (X=4,1278 ) katılmışlardır. Hemşireleryapılan analizdeM2-Ekonomik güven motivasyon için 

önemlidir,önermesine çok iyi düzeyde (X=4,3233 ) katılmışlardır. 

Hemşireleryapılan analizdeM5-Yaptığınız hizmetlerden başkalarının memnun olması motivasyonunuz da etkili 

mi? önermesine iyi düzeyde (X=3,4135 ) katılmışlardır.Hemşireleryapılan analizdeM6-Yaptığım işten zevk alıyorum 

ve işimi seviyorum, önermesine iyi düzeyde (X=3,5188 ) katılmışlardır.Yapılan analizde motivasyon sorularında 

(X=4,4361 ) en yüksek orana sahib olan M4-Fiziksel çalışma şartları motivasyon için önemlidir de çalışanlar somut 

Motivasyon Soruları 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

M1-Yükselme olanakları mesleki 

motivasyon için çok önemlidir 

133 1,00 5,00 4,1278 ,84758 

M2-Ekonomik güven motivasyon için 

önemlidir 

133 1,00 5,00 4,3233 ,66911 

M3-İşimin garantili bir gelecek 

sağladığına inanıyorum 

133 1,00 5,00 3,4135 1,13570 

M4-Fiziksel çalışma şartları motivasyon 

için önemlidir 

133 1,00 5,00 4,4361 ,75230 

M5-Yaptığınız hizmetlerden 

başkalarının memnun olması 

motivasyonunuz da etkili mi? 

133 1,00 5,00 4,1429 ,84515 

M6-Yaptığım işten zevk alıyorum ve 

işimi seviyorum. 

133 1,00 5,00 3,5188 1,25892 

Motivasyon 133 1,00 5,00 3,9937 ,60838 
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olarak yapılan fiziksel iyileştirmeler motivasyon açısından önemli olduğuna inanıyorlar.Yapılan analizde motivasyon 

sorularında (X=3,4135 ) en düşük orana sahib olan M3-İşimin garantili bir gelecek sağladığına inanıyorum de 

çalışanlar motivasyon açısından yaptığı mesleğin gelecek açısından garanti sağladığını düşünmüyor. 

Tablo 5 Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin yaş grupları değişkeni bakımından incelenmesi 

 
Yaş grupları N Ort. Std. Sapma F p 

kariyer 20-30 yas 17 3,52 0,408 4,225 ,017 

 
31-40 yas 78 3,58 0,435 

  

 
41 ve üzeri yas 38 3,28 0,703 

  

 
Total 133 3,48 0,535 

  motivasyon 20-30 yas 17 3,81 0,543 ,895 ,411 

 
31-40 yas 78 4,01 0,552 

  

 
41 ve üzeri yas 38 4,04 0,736 

  

 
Total 133 3,99 0,608   

Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin yaş grupları değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 5’de verilmiştir. 

Motivasyon ve kariyer görüşlerinde yaş grupları değişkeni bakımından farklılık olup olmadığı ANOVA testi ile 

incelenmiştir. Yapılan test işlemine göre kariyer boyutunda yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuş, motivasyon boyutunda anlamlı fark bulunamamıştır. Kariyer boyutunda ortalamalar incelendiğinde, 

farklılığın 31-40 yaş  grubunun ortalamasının yüksek ve 41-üzeri yaş grubunun ortalamasının düşük olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

Tablo 6 Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin medeni değişken bakımından incelenmesi 

 
medeni durumu? N Ort. Std. Sapma t p 

kariyer evli 120 3,50 0,550 ,785 ,434 

 
bekar 13 3,37 0,368 

  motivasyon evli 120 3,98 0,618 -,678 ,499 

 
bekar 13 4,10 0,521 

  
Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin medeni değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 6’de verilmiştir. 

Motivasyon ve kariyer görüşlerinde medeni durum değişkeni bakımından farklılık olup olmadığı student-t testi ile 

incelenmiştir. Boyutların her ikisinde de medeni durum değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıştır 

Elde edilen sonuca göre,H2: Medeni durum ile kariyer planlamasının motivasyon sağlaması arasında anlamlı bir fark 

vardır hipotezi kabul edilmemiştir. 

Tablo 7 Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin sahip oldukları çocuk sayıları değişken bakımından 

incelenmesi 

  
N Ort. Std. Sapma F p 

kariyer yok 7 3,56 0,370 ,411 ,745 

 
1 31 3,42 0,493 

  

 
2 71 3,51 0,622 

  

 
3 ve üzeri 11 3,62 0,208 

   Total 120 3,50 0,550   

motivasyon yok 7 3,98 0,548 2,140 ,099 

 
1 31 3,80 0,544 

  

 
2 71 4,01 0,667   

 
3 ve üzeri 11 4,32 0,345 

   Total 120 3,98 0,618   
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Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin hemşirelerin sahip oldukları çocuk sayıları değişkeni bakımından 

incelenmesi Tablo 7’de verilmiştir. Motivasyon ve kariyer görüşlerinde sahip oldukları çocuk sayıları değişkeni 

bakımından farklılık olup olmadığı ANOVA testi ile incelenmiştir. Yapılan test işlemine göre boyutların her ikisinde de 

sahip oldukları çocuk sayıları değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 

Tablo 8Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin eğitim durumu değişkeni bakımından incelenmesi 

 
eğitim durumu? N Ort. Std. Sapma t p 

kariyer önlisans 46 3,35 0,630 -2,729 ,007 

 
lisans 67 3,62 0,403 

  motivasyon önlisans 46 3,96 0,690 -,839 ,403 

 
lisans 67 4,06 0,553 

  
 

Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin eğitim durumu bakımından incelenmesi Tablo 8’de verilmiştir. 

Motivasyon ve kariyer görüşlerinde eğitim durumu değişkeni bakımından farklılık olup olmadığı student-t testi ile 

incelenmiştir. Boyutların her ikisinde de eğitim durumu değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur.Motivasyon boyutunda anlamlı fark bulunamamıştır. Kariyer boyutunda ortalamalar incelendiğinde, 

farklılığın lisans  grubunun ortalamasının yüksek ve ön lisans grubunun ortalamasının düşük olmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. 

Elde edilen sonuca göre kariyer boyutu için H4 hipotezi reddedilmiştir, motivasyon boyutu için kabul edilmiştir. 

 

Tablo 9Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin çalıştıkları birim değişkeni bakımından incelenmesi 

  
N Ort. Std. Sapma F p 

kariyer Yoğun bakım 19 3,74 0,524 3,441 ,019 

 
Ameliyethane 83 3,38 0,539 

  

 
Yönetim 13 3,72 0,536 

  

 
Poliklinik 18 3,50 0,406 

   Total 133 3,48 0,535   

Motivasyon Yoğun bakım 19 4,07 0,522 2,168 0,095 

 
Ameliyathane 83 3,90 0,628 

  

 
Yönetim 13 4,31 0,645   

 
Poliklinik 18 4,11 0,498 

   Total 133 3,99 0,608   

Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin çalıştığı birim değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 9’de 

verilmiştir. Motivasyon ve kariyer görüşlerinde çalıştığı birim değişkeni bakımından farklılık olup olmadığı ANOVA 

testi ile incelenmiştir. Yapılan test işlemine göre kariyer boyutunda çalıştığı birim göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır, motivasyon boyutunda anlamlı fark bulunamamıştır 

 

Tablo 10Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin çalışma süresi değişkeni bakımından incelenmesi 

 
Çalışma süresi N Ort. Std. Sapma t p 

Kariyer 10 yıl ve daha az 31 3,43 0,391 -,635 ,527 

 
11 yıl ve üstü 102 3,50 0,572 

  Motivasyon 10 yıl ve daha az 31 3,85 0,611 -1,458 ,147 

 
11 yıl ve üstü 102 4,04 0,604 
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Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin çalışma süresi bakımından incelenmesi Tablo 10’de verilmiştir. 

Motivasyon ve kariyer görüşlerinde çalışma süresi değişkeni bakımından farklılık olup olmadığı student-t testi ile 

incelenmiştir. Boyutların her ikisinde de çalışma süresi değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır 

 

Tablo 11Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin kaçıncı iş yeri değişkeni bakımından incelenmesi 

  
N Ort. Std. Sapma F P 

Kariyer 2.is yeri 14 3,47 0,356 ,113 ,894 

 
3.is yeri 36 3,52 0,450 

  

 
4.is yeri ve üzeri 82 3,47 0,598 

  

 
Total 132 3,49 0,537 

  Motivasyon 2.is yeri 14 3,88 0,639 ,711 ,493 

 
3.is yeri 36 3,92 0,563 

  

 
4.is yeri ve üzeri 82 4,04 0,625 

  

 
Total 132 3,99 0,609   

Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin meslekteki kaçıncı iş yeri değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 

11’de verilmiştir .Motivasyon ve kariyer görüşlerinde meslekteki kaçıncı iş yeri değişkeni bakımından farklılık olup 

olmadığı ANOVA testi ile incelenmiştir. Yapılan test işlemine göre meslekteki kaçıncı iş yeri kariyer boyutunda 

çalıştığı birim göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır, motivasyon boyutunda anlamlı fark bulunamamıştır. 

 

Tablo 12 Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin çalışma şekli değişkeni bakımından incelenmesi 

  
N Ort. Std. Sapma F p 

Kariyer sürekli gece 11 3,54 0,616 ,211 ,810 

 
sürekli gündüz 44 3,51 0,456 

  

 
karma 75 3,46 0,578 

  

 
Total 130 3,48 0,540 

  Motivasyon sürekli gece 11 4,05 0,454 2,427 ,092 

 
sürekli gündüz 44 4,15 0,544 

  

 
karma 75 3,90 0,647 

  

 
Total 130 4,00 0,607   

 

Çalışanların kariyer ve motivasyon görüşlerinin meslekteki çalışma şekli değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 

12’de verilmiştir. Motivasyon ve kariyer görüşlerinde meslekteki kaçıncı iş yeri değişkeni bakımından farklılık olup 

olmadığı ANOVA testi ile incelenmiştir. Yapılan test işlemine göre meslekteki, H8: Çalışmadaki şekli  ile kariyer 

planlamasının motivasyon sağlaması açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 
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KARİYER YÖNETİMİNDE, KARİYER PLANLANMASININ ÇALISAN MOTİVASYONUN REGRESYON 

MODELİ BULGULARI 

Tablo 19 Kariyer Yönetiminde, Kariyer Planlamasının Çalışan Motivasyon arasındaki doğrusal regresyon 

modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı tablosu 

 Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Regresyon 8,641 1 8,641 38,835 ,000
a
 

Artık 29,148 131 ,223   

Toplam 37,789 132    

 R R
2
 Düzeltilmiş R

2
 Tahminin standart hatası 

 0,478 0,229 0,223 0,472 

     

 

Kariyer Yönetiminde, Kariyer Planlamasının Çalışan Motivasyon arasındaki  doğrusal regresyon modelinin ANOVA 

testi ve belirleme katsayıları bulguları Tablo 19’da verilmiştir. Yapılan ANOVA testine göre model istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modelin belirleme katsayısı (düzeltilmiş) 0,223 olarak hesaplanmıştır. Buna göre kariyer 

planlamasındaki değişkenliğin %22,3’ü doğrusal regresyon modeli aracığıyla motivasyon etkisi değişkeni tarafından 

açıklanmaktadır. 

Tablo 20 Kariyer Yönetiminde, Kariyer Planlamasının Çalışan Motivasyon arasındaki doğrusal regresyon 

modelinin katsayıları 

 

Motivasyona etkisinin  açıklayıcı değişkeni olarak Kariyer Planlamasını kullanılarak oluşturulan doğrusal regresyon 

modelinin katsayıları Tablo 20’de verilmiştir. Yapılan student-t testine göre her iki katsayı da istatisitksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu bulgulara göre regresyon doğrusunun tahmini 

(Kariyer) = 1,805+0,421*motivasyon olarak elde edilir. Buna göre Kariyer Planlamasındaki 1 birim artışın, 

Hemşirelerdeki Motivasyonunda 0,421 birim, artışa neden olması beklenir. Kariyer Planlaması ile Hemşirelerdeki 

Motivasyon arasındaki ilişkinin görsel gösterimi Şekil1’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi, bu iki değişken 

arasında pozitif yönlü doğrusal ilişki olduğu söylenebilir. 

Şekil 1 Kariyer planlaması ve Motivasyon  için saçılım ve regresyon doğrusunun tahmininin grafiği 

 

 

 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, kurumda ve toplumda hemşirelik mesleğinin saygınlığının artırılması ve çalışan hemşirelere iş 

güvencesinin sağlanması başta olmak üzere, hemşirelerin önem verdiği motivasyon araçlarının kullanılması 

hemşirelerin motivasyon düzeyini artırabilir. Buna göre yöneticiler, hemşireleri motive eden araçlarını dikkate alan 

stratejik girişimlerle hemşirelerin performansını ve hizmetin kalitesini artırmaya katkı sağlayabilirler. 

Bu yapılan çalışmaya göre aynı çalışma başka sektörlerdeki çalışanlara uygulanarak çıkan sonuçlar 

karşılaştırılabilir.Örnek olarak emniyet teşkilatı, silahlı kuvvetler,okullar,özel hastaneler ve üniversiteler  v.b gibi 

kurumlarda yapılabilir.Tüm Sağlık Bakanlığı teşkilatında ve hastanelerinde yapılabilir. 

 

 
Regresyon katsayıları Standart katsayılar t p 

 
B Std. Hata Beta 

  
(Sabit) 1,805 ,273 

 
6,621 ,000 

Motivasyon ,421 ,067 ,478 6,232 ,000 
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Özet 

Eczacılık asimetrik bilginin fazla olduğu sağlık sektöründe önemli yer tutan bir meslek grubudur. Bu araştırmada, 

sosyal sorumluluğu yüksek bir meslek grubu olarak kabul edilen eczacıların sosyal sorumluluk konusundaki algı ve 

tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Kilis merkezinde gerçekleştirilmiş olup, 30 eczacı örneklem 

olarak belirlenmiştir. Eczacıların sosyal sorumluluk algılarını ölçmek için yüz yüze görüşme yoluyla anket yöntemi 

kullanılmıştır ve anket sonuçları SPSS istatistik programından yararlanılarak Frequencies (frekans) yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışma bulgularının sağlık sektörü içinde önemli hizmet sunuculardan olan eczacıların sosyal 

sorumluluklarının anlaşılmasında önemli ipuçları sağlayacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eczacılık,sorumluluk algısı, Sosyal sorumluluk 

 

PHARMACISTS’ PERCEPTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Abstract: 

Pharmacy  is a leading career field in healthcare sector  which is a field including a great amount of asymmetric 

information. In this research, it is aimed to review the perceptions and attitudes about social responsibility of 

pharmacists,which are accepted as an occupational group  having high levels of social responsibility.This research, 

which is carried out in Central County of Kilis, 30 pharmacists are assigned as samples. Survey method is used in order 

to survey pharmacists’ perception of social responsibility and the survey results are analysed by using SPSS statistics 

software with Frequencies technique. It can be said that findings of this study may provide significant clues to 

understand the social responsibilities of pharmacists’ who are important service providers in healthcare field. 

Key words: Pharmacy, Perception of Responsibility , Social Responsibility 

 

Giriş 

İşletmeler çok uzun yıllar kârı maksimize etme ve rasyonelliği gerçekleştirme ile ilgilenmiş ve bunlara ulaşmada birer 

engel olarak gördükleri ahlaki değer ve ilkeleri ya iş hayatının dışında bırakmış, ya da kendi istekleri doğrultusunda 

değer ve normlar belirlemişlerdir. Böylece kazanç elde etme, servet biriktirme, statü ve ün kazanma isteğinin önüne 

serilen imkânlarda önceki yıllardan daha fazla bir çeşitlilik görülmüştür. Ancak, bugün gelinen noktada, ticaretin 

amacının para kazanmak değil, topluma hizmet olduğu bilinmekte ve kârın hizmetin bir ödülü olduğu, tek başına bir 

amaç olamayacağı belirtilmektedir (Korkmaz, 2006). 

Sağlık sektörünün bir hizmet kolu olan eczacılık ise topluma hizmet yönü ağır basması gereken bir faaliyet 

grubudur.Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır. 

Bu araştırmada, sosyal sorumluluğu yüksek bir meslek grubu olarak kabul edilen eczacıların sosyal sorumluluk 

konusundaki algı-tutumlarının değerlendirilmesi ve Kilis’teki eczacıların sosyal sorumluluk bilincine sahip olma 

derecelerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Çalışma bulgularının sağlık sektörü içinde önemli hizmet sunuculardan olan eczacıların sosyal sorumluluklarının 

anlaşılmasında önemli ipuçları sağlayacağı söylenebilir. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Kapsamı 

Sorumluluk, toplumlar, işletmeler ve hatta bireyler arasında farklılık göstermesine rağmen genel anlamda topluma karşı 

yüklenilen sorumluluktan dolayı gerektiğinde hesap verme duygusu olarak değerlendirilebilinir (Güneş ve Otlu, 2003: 

108). Sosyal sorumluluk kavramına sözlük anlamları açısından bakıldığında sosyal; “toplumla ilgili, toplumsal” (TDK, 

2005:25) sorumluluk ise, “bir kimsenin kendisinin ya da başkalarının davranışları için bir kimseye ya da bir yetkiliye 

hesap verme ve bu davranışların doğurabileceği sonuçlara katlanmayı kabul etme zorunluluğu” olarak 

tanımlanmaktadır.  Sosyal sorumluluk kavramının sözlük anlamının toplumla ilgili konularda yüklenilen işten ve 

görevden ötürü gerektiğinde hesap verme durumu olduğunu söyleyebiliriz (Yönet, 2005:260). Kurumlar, kar elde etme 

amacının yanında artık topluma faydalı işler de yapmanın önemini kavramış durumdadır. Kurumlar, ekonomiyi, 

toplumu ve çevreyi nasıl etkilediklerin farkında olmak zorundadır. Bu etkinin kurumun hedef kitlesi tarafından 

değerlendirileceğinin farkındadırlar (Öztürk vd., 2013: 7; Çora,1996:12 ). 

Sosyal sorumluluk kavramına ilişkin birçok tanım bulunmaktadır. Kavram genel olarak literatürde “belirlenen bir 

görevi yerine getirmek için o işi yapmakla mükellef olan bir yöneticinin uymak zorunda olduğu kurallar bütünü” olarak 

tanımlanmaktadır. Başkalarını tanımak, onların değerlerine saygı göstermek de sorumluluk içerisinde yer almaktadır. 

Sosyal sorumluluk; bir kurumun kaynaklarını toplum yararına olacak şekilde kullanmasıdır. En geniş tanımı ile sosyal 

sorumluluk, "bir kurumun ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, kurum içi ve çevresindeki kişi ve kurumların 

beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesidir” (Vural ve Coşkun, 2011: 62-63). Dolayısıyla sosyal 

sorumluluk, işletmelerin yalnızca karı değil aynı zamanda toplumdaki diğer bireylere karşı da sorumluluk bilinciyle 

faaliyette bulunmalarıdır (Güneş ve Otlu, 2003: 90-91) 

Sorumlu işletmecilik yeni bir şey değildir, insanlığın ticarete başladığı günden bu yana çoğu ticari girişim içinde 

yaşadıkları toplulukla yakın temas içinde oldu ve iyi birer kurumsal yurttaş olmaya gayret gösterdi. Son yıllarda, 

müşterilerden, yerel halktan, denetim mercilerinden, bankalardan, kredi veren kuruluşlardan ve sigortacılardan gelen 

baskılar da şirketleri sorumlu işletmeciliğe zorlamaktadır (Emhan, 2007;249). 

Günümüzde işletmeler yalnızca teknik ve ekonomik kuruluşlar olarak tanımlanmayıp, sosyal bir kuruluş olarak da 

tanımlanırlar. Toplumun işletmelerden beklentileri yeni boyut kazanınca işletmeler de topluma karşı tutum ve 

davranışlarını değiştirerek üstlerine düşen sosyal sorumluluklarını yüklenmek, ya da yeniden gözden geçirmek 

durumunda kalmışlardır (Becerikli, 2006:100). Çağdaş işletme yalnızca mal üreten, pazarlayan ve sonuçta kâr elde eden 

kuruluş olmaktan çıkmakta, topluma karşı belirli sorumluluklar taşıyan kuruluş haline dönüşmektedir. Dolayısıyla 

sosyal sorumluluk anlayışıyla örgütler, hem kendi ilgilerine hem de toplumun ilgilerine hizmet eden yönde 

davranmaları gerekmektedir (Eilbert ve Parket, 2003).  İşletmelerin sosyal sorumlulukları; ekonomik, yasal, ahlaki ve 

ihtiyari (gönüllü) sorumluluklar olarak sıralanabilir (Özgen, 2001:50-53). 

Sosyal sorumluluk,   işletmenin davranışlarının toplum üzerindeki etkilerinin ciddi olarak incelenmesidir (Bıçakçı, 

2011:24).İşletmelerin ahlâki sorumlulukları, gerek ekonomik gerekse hukuki sorumluluklarını yerine getirirken ahlâki 

değerlere duyarlı olması ile ilgili olup sosyal sorumluluklarının temelini oluşturur. Bir başka ifade ile işletmeler 

gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin yasalara uygun olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar. Söz konusu 

faaliyetler yasalara uygun olabilir, ancak ahlâki olmayabilir. Bu nedenle sosyal sorumluluk kavramı bu faaliyetlerin 

aynı zamanda ahlâki olmasını da kapsamaktadır (Otlu, 2002:1-2). 

Kurumsal sosyal sorumluluk ise  "sosyal, çevresel ve ekonomik meseleleri, şeffaflık ve sorumluluk anlayışı içinde 

işletmelerin değerleri, kültürü, karar alma süreçleri, strateji ve uygulamaları ile kaynaştırması yöntemi olarak 

nitelendirilebilir"6. Böylece firmanın iş süreçlerindeki etkinliğinin artırılması ile refah yaratılması ve toplumun 

gelişmesi mümkün olabilecektir. Uluslararası Ticaret Odası ise kurumsal sosyal sorumluluğu, "iş dünyasının 

faaliyetlerini. sorumlu  biçimde yöneteceğine ilişkin gönüllü taahhütü", Uluslararası Işveren Orgütü (IOE) ise 

"işletmelerin sosyal ve çevresel konuları iş faaliyetlerine ve paydaşlarıyla etkileşimlerine entegre eden gönüllü 

girişimler" olarak tanımlamaktadır (Pirler, 2005: 7). 

Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin plan ve eylemleriyle etkileşim içinde olan ekonomik, yasal, etik ve gönüllü 

sorumluluk konularında paydaşların görüşleridir. Başarılı bir kurumsal sosyal sorumluluk politikasının temeli, bu tür 

sorunların çözümünde ekonomik fayda ile sosyal faydanın, işletme ve toplum menfaatlerinin bütünleştirilebilmesidir 

(Werther ve Chandler, 2006:10). 

Genel hatları itibariyle Kurumsal sosyal sorumluluğun kurum açısından sağlayacağı faydalar halkla ilişkiler, insan 

kaynakları, finansal getiriler gibi gruplar altında ele alınabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Öztürk vd., 2013:26): 

Müşteri sadakati için önemli avantaj sağlar, müşterilerin güveninin kazanılmasını sağlar, marka imajın olumlu etkiler ve 

marka değerini arttırır, kurumun itibarında artış sağlar, potansiyel risklerin daha iyi tahmini ve yönetimini sağlar, yeni 

pazarlar için fırsat yaratır, fikir önderliği açısından dikkat çeker, en iyi elemanların işe alınmasını sağlar, işgücü 

yeteneklerinin geliştirir ve motivasyonun sağlar, personelin gelişimi ve devamlılığının sağlar, üretim verimliliğini ve 

kaliteyi artırır, finansal performansı artırır, işletme maliyetlerini azaltır, satışları arttırır, sermaye artışı sağlar ve pazar 

değerinin artmasını sağlar. Sosyal sorumluluğun dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir (Murphy, 2002): Sosyal 

eylemlerin ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar artar, bu da pazar kaybına neden olabilir. Sosyal eylemler için 
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yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.  İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara fazla 

duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir. 

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Eczacıların Sosyal Sorumluluğu 

Diğer işletmeler gibi ilaç sektörünün karmaşık pazar yapısı içinde faaliyet gösteren eczane işletmelerinin de sosyal 

sorumlulukları vardır. Eczaneler sadece ilaçların pazarlandığı bir alan olmanın dışında, hastanın ilaç ve kullanımı 

hakkında bilgilendirilmesi gereken yerlerdendir. Eczacılık mesleğini yürütenlerin ilaçların etkileri, yan etkileri ve 

etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Ayrıca eczaneler aracılık ettikleri metanın özellikleri gereği 

çevreye duyarlı, toplumsal faydayı ön planda tutan, etik değerleri olan, hukuki ve ahlaki değerlere bağlı, toplumla 

işbirliği içinde olan kuruluşlar olmak zorundadır (Çetin vd., 2010:12). 

Çetin ve diğerleri (2010) Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkez Komutanlığına yedek subay temel eğitimi için 

gelen 144 eczacı üzerinde yaptıkları araştırmada, eczacılar sosyal sorumluluk ölçeğindeki 14 olumlu madde arasında en 

fazla %93.7 ile “Her işletme kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir” ifadesine katılırken, en az %26.1 ile 

“Toplum, rahatından biraz fedakarlık etme ve yüksek fiyat ödeme pahasına da olsa, çevre dostu ürünlere daha çok 

rağbet gösterir” ifadesine katılmışlardır. Eczacılar sosyal sorumluluk ölçeğindeki olumsuz 14 ifade arasında en çok 

%41.5 ile “Toplumun ahlaki değerleri, temel amacı kar etmek olan işletmeler için bir bağlayıcılık ifade etmez” 

ifadesine katılırken, en az %2.1 ile “İşletmeler sosyal sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidirler” 

ifadesine katılmışlardır. 

Erkman ve Şahinoğlu (2012), hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 128 yönetici üzerinde yaptıkları 

araştırmada, katılımcıların, çalıştıkları işletmeye dair genel sosyal sorumluluk algıları 5 üzerinden değerlendirilmiş ve 

çalışanların en yüksek algılarının 4.43 ortalama puan ile yasal sorumluluk boyutuna, en düşük algıları ise 4.03 ortalama 

puan ile gönüllü sosyal sorumluluk boyutuna ilişkin ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre, araştırmaya katılan çalışanlar, 

işletmelerinin en fazla yasal sosyal sorumlulukları yerine getirdiğini, en az da gönüllü sosyal sorumluluklarının 

gereklerini yaptığını düşündükleri bulgulanmıştır. 

Çalışkan ve Ünüsan (2011) Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı 21 oteldeki 415 çalışandan toplanan verilerle 

gerçekleştirilen araştırmada, çalışanların ekonomik, yasal, etik ve gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 

algılamasının olumlu olduğu belirlenmiştir. Çalışmada etik ve yasal sosyal sorumluluk boyutlarının iş tatmini ve işte 

kalma niyeti üzerinde anlamlı düzeyde etkisi tespit edilmiştir. Çalışanın yaşı ile KSS algısı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmazken, KSS algısı ile çalışanın sektördeki çalışma süresi ve çalışma saati arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Diğer işletmelerde olduğu gibi eczane işletmeleri ve eczacıların da toplumsal düzeyde güven kaybı ile ilgili 

endişelerden kurtulmaları için sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermesi gerekir. Bunun için eczacıların etik ve 

sosyal sorumluluk karar süreçlerini daha iyi anlamaları çok önemlidir. Son 20 yılda teorik çalışmalarda bazı gelişmeler 

yaşanmaktadır, ancak eczacıların iş kararlarının sosyal sorumluluk yönünü nasıl gördükleri konusunda çok az şey 

bilinmektedir (Çetin vd., 2010:16). 

Bu kapsamda bu araştırmanın amacı sosyal sorumluluğu yüksek bir meslek grubu olarak kabul edilen eczacıların sosyal 

sorumluluk konusundaki algı ve tutumlarının değerlendirilmesi ve Kilis’teki eczacıların sosyal sorumluluk bilincine 

sahip olma derecelerini tespit etmektir. 

Kapsam ve Yöntem 

Araştırma Kilis merkezinde gerçekleştirilmiş olup, 30 eczacı üzerinde yapılmıştır. Eczacılar adresleri, Kilis Eczacılar 

odasının verilerine dayanarak belirlenmiş ve kolayda örnekleme yöntemi ile eczacılara ulaşılmıştır. Eczacıların sosyal 

sorumluluk algılarını ölçmek için yüz yüze görüşme yoluyla anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Çetin ve diğerleri 

(2010) ile Atlığ'ın (2006) geliştirdikleri anket ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları SPSS Programından 

yararlanılarak Frekans analizi yöntemiyle analiz yapılmıştır. 

Kullanılan anket iki bölümden oluşmuş olup; ilk bölümünde eczacıların cinsiyeti yaşları, kaç yıldır bu mesleği 

yaptıkları, medeni durumları gibi demografik özellikler yer almaktadır. İkinci bölümünde kurumsal sosyal sorumluluk 

anketine yer verilmiştir. Ankette sosyal sorumluluk düzeyini ölçmek için toplam 28 ifade yer almakta olup, ifadelerde 

beşli likert ölçeği ((1) Tamamen katılıyorum, (5) Hiç Katılmıyorum) formatı kullanılmıştır. Ankette kullanılan  

ifadelerin ortalamalarına dayalı yorumlar yapılacağı zaman olumlu ifadelerin ortalamasının 1’e doğru yaklaşması, 

olumsuz ifadelerin ortalamasının ise 5’e doğru yaklaşması arzu edilir bir durum olarak değerlendirilmiştir. 
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Bulgular ve Yorumlama 

Katılımcıların sosyo demografik özellikleri Tablo1'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Demografik Bulgular 

 

Cinsiyet 

Frekans Yüzde 

Kadın 4 13.3 

Erkek 26 86.7 

Yaş Grupları Frekans Yüzde 

20-24 1 3.3 

25-29 5 16.7 

30-34 12 40.0 

35 ve üstü 12 40.0 

Medeni Hal Frekans Yüzde 

Bekar 6 20 

Evli 24 80 

Deneyim süresi Frekans Yüzde 

1-5 yıl 5 16.7 

6-10 yıl 7 23.3 

11 yıl ve üstü 18 60 

Toplam 30 100 

 

Tablo 1'deki katılımcıların demografik bulgularına bakıldığında; katılımcıların %86.7'sinin erkek, %80'inin 30 ve üzeri 

yaşa sahip olduğu, %80'inin evli olduğu ve %60'ının 11 yıl ve üzeri bir mesleki deneyime sahip olduğu belirlenmiştir.  

Katılımcıların sosyal sorumluluk düzeyini ölçmek için sorulan sorulara verdikleri cevaplar aşağıda sunulmuştur. Buna 

göre katılımcılar, "Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar, işletmeye ek bir maliyetten başka bir şey getirmez" 

ifadesine;%20’si tamamen katılıyorum, %70’i katılıyorum, %10’unu çekimserim seçeneğini işaretlemişlerdir. Buna 

göre katılımcıların önemli bir oranının sosyal sorumluluk için yapılan harcamayı bir maliyet kalemi olarak gördükleri 

belirtilebilir. 

"İşletmeye kısa vadede geri dönmeyen hiçbir faaliyete destek verilmesinden yana değilim" ifadesine katılımcıların; % 

6,7’si katılmıyorum, %13,3’ü çekimserim, %56,7’si katılıyorum, %23,3’ü tamamen katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

Buna göre katılımcıların önemli bir oranı işletmeye yapılacak yatırımların daha çok kısa vadeli ve hızlı bir şekilde geri 

dönüşü olan yatırımlar olmasını beklemektedirler. 

Katılımcılar, "Optimum karlılıkla beraber, toplumu geliştiren ve çevreye duyarlı bir işyeri olmaktansa, maksimum 

karlılığı sağlayan bir işyerini tercih ederim" ifadesine; %16.7’si tamamen katılıyorum, %66.7’si katılıyorum, % 6.7’sini 

çekimserim, % 10’u katılmıyorum seçeneği oluşturmaktadır. Bu bulgulara göre katılımcı eczacılar toplumdan ziyade 

kendi işletmelerinin faydasını ve karlılığını öncelemektedirler. 

Katılımcıların "İşletme toplumu ilgilendiren sosyal konulara yönelirse, temel amacı olan kar sağlamada başarısız olur" 

şeklindeki ifadeye;% 3,3’ü katılıyorum, %13,3’ü çekimserim, %66,7’si katılmıyorum, %16,7’si tamamen katılmıyorum 

olarak cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre katılımcı eczacıların önemli bir çoğunluğu işletmelerinin sosyal konulara 

yönelmesinin onların karlılıklarında bir azalmaya neden olmayacağı görüşünde olduklarını ortaya koymuştur. 

"Sosyal sorumluluk sadece büyük işletmelerin yapabileceği bir görevdir" şeklindeki ifadeye katılımcıların; %13,3’ü 

katılıyorum, %10’u çekimserim, %60’ı katılmıyorum,%16,7’si tamamen katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Buna 
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göre eczacıların önemli bir çoğunluğu sosyal sorumluluğun sadece büyük işletmelerin değil  diğer farklı büyüklükteki  

işletmelerinde bir görevi olarak görmektedirler. 

"Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar uzun vadede işletmeye olumlu geribildirim sağlayacaktır" şeklindeki 

ifadeye katılımcıların;%23,3’ü tamamen katılıyorum, %73,3’ü katılıyorum, %3,3’ü çekimserim şeklinde cevap 

vermişlerdir. Bu bulguya göre eczacılar sosyal sorumluluk kapsamında yapılan harcamaların uzun vade de işletmeye 

olumlu katkılar sunacağına inanmaktadırlar. 

"Toplumu geliştirmek işletmenin değil, devletin görevidir" ifadesine katılımcıların; %13,3’ü katılıyorum, %10’u 

çekimserim, %63,3’ü katılmıyorum, %13,3’ü tamamen katılmıyorum seçeneği oluşturmaktadır. Bu bulguya göre 

toplumu geliştirmek sadece devletin değil diğer kurumlarında bir görevi olduğuna inanmaktadırlar. 

Katılımcıların "İşletmeler sosyal sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidir" şeklindeki ifadeye; 

%6,7’si katılıyorum, %13,3’ü çekimserim, %66,7’si katılmıyorum, %13,3’ü tamamen katılmıyorum şeklinde cevap 

vermişlerdir. Buna göre katılımcı eczacıların büyük çoğunluğu sosyal sorumluluğu diğer paydaşlarla paylaşılan 

karşılıklı fayda sağlayan bir süreç olarak görmektedirler. 

"İşletmenin başarısı için toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak şart değildir" ifadesine katılımcılar; %16,7’si 

katılıyorum, %16,7’si çekimserim, %66,7’si katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre katılımcılar 

işletmenin başarısında toplumu geliştirmenin ve çevreye duyarlı olmanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Katılımcıların "İşletmenin tek amacı karını maksimize etmek olmalıdır" şeklindeki ifadeye; %16,7’si katılıyorum, 6,7’si 

çekimserim, 63,3’ü katılmıyorum, 13,3’ü tamamen katılmıyorum olarak cevap vermişlerdir. Buna göre katılımcıların 

önemli bir oranı işletmenin tek amacının kar olmadığını belirtmişlerdir. 

"İşletmeler sosyal sorumluluğu toplumsal değerlere saygının gereği olarak yerine getirmelidir" şeklindeki ifadeye 

katılımcıların;%23,3’ü tamamen katılıyorum,%60’ı katılıyorum, %16,7’si tamamen katılmıyorum olarak cevap 

vermişlerdir. Bu bulguya göre katılımcıların önemli bir çoğunluğu toplumsal değerlerle sosyal sorumluluğu 

özdeşleştirmektedirler. 

"Her işletme kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir" ifadesine katılımcıların; %16,7’si katılıyorum, 

%83,3’ü katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. 

"Toplum, çevre sorunlarına karşı hassas olmayı, ekonomik büyümeden daha önemli görmektedir" ifadesine 

katılımcıların; % 26,7’si katılıyorum, %73,3’ü katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre 

katılımcıların önemli bir çoğunluğu toplumun çevre sorunlarına karşı çok da hassas olmadığını belirtmişlerdir. 

"Toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak işletmeye daha kalıcı bir başarı sağlar" ifadesine katılımcıların; 

%16,7’si tamamen katılıyorum, %80’i katılıyorum, %3,3’ü çekimserim seçeneği oluşturmaktadır. Bu bulguya göre 

katılımcıların önemli bir oranı sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmeye uzun vadede başarı sağlayacağına 

inanmaktadırlar. 

"Toplum rahatından biraz fedakârlık etme ve yüksek ödeme pahasına da olsa çevre dostu ürünlere daha çok rağbet 

gösterir" ifadesine katılımcıların; %30’u tamamen katılıyorum, %70’i katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bu 

bulguya göre katılımcıların bütünü toplumun daha fazla bedel ödeyerek çevre dostu ürünleri almada daha istekli 

olacaklarını ifade etmişlerdir. 

"Toplumun sorunlarına duyarlı olan yönetici şirkete daha kalıcı bir başarı getirecektir" ifadesine katılımcıların; %20’si 

tamamen katılıyorum, %63,3’ü katılıyorum, %16,7’si katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre 

katılımcıların önemli bir oranı sosyal sorumluluk konusunda hassas olan yöneticilerin işletmelerine uzun vadede daha 

kalıcı başarılar getireceklerine inanmaktadırlar. 

"İşletme çıkarı için sonuçlarını düşünmeksizin her şey yapılabilir" şeklindeki ifadeye katılımcıların; %76,7’si 

katılmıyorum, %23,3’ü tamamen katılmıyorum olarak cevap vermişlerdir. Buna göre katılımcıların bütünü işletmenin 

başarısı için ahlaki olmasa da her şey yapılabilir görüşüne katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

"Sosyal konulara duyarlı bir işletmenin toplumdaki imajı, finansal açıdan güçlü fakat sosyal konulara duyarsız bir 

şirketin imajından daha olumludur" ifadesine katılımcıların; %36,7’si tamamen katılıyorum, %46,7’si katılıyorum, 

%16,7’si katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre katılımcılar önemli bir oranı sosyal sorumluluk 

sahibi işletmelerin imajının olmayanlara göre daha iyi olacağı görüşünü savunmuşlardır. 

"Toplum merkezli yönetim fikri gittikçe daha çok önem kazanacaktır" ifadesine katılımcıların;%20’si tamamen 

katılıyorum,%66,7’si katılıyorum,%13,3’ü çekimserim olarak cevap vermişlerdir. Bu ifadeye göre katılımcıların büyük 

bir oranı toplum merkezli yönetimin giderek daha fazla önem kazanacağı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. 

"Şirket yeterince kar ediyorsa, toplumdaki imajı fazla önemli değildir" ifadesine katılımcıların; %6,7’sini katılıyorum, 

%66,7’sini katılmıyorum, %26,7’sini tamamen katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre katılımcıların 

önemli bir çoğunluğu toplumdaki imaja rağmen şirketlerin sadece kar etmelerinin kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir. 
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"Ekonomik amacı gerçekleştirmek için takip edilen her yol mubahtır" ifadesine katılımcıların; %6,7’sini katılıyorum, 

%63,3’ünü katılmıyorum, %30’unu tamamen katılmıyorum  şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre 

katılımcıların önemli bir çoğunluğu ekonomik başarı için her yol mübahtır anlayışının doğru olmadığına 

inanmaktadırlar. 

"Toplumun ahlaki değerleri, temel amacı kar etmek olan işletmeler için bir bağlayıcılık ifade etmez" ifadesine 

katılımcıların; %93,3’ünü katılmıyorum, %6,7’sini tamamen katılmıyorum olarak cevap vermişlerdir. Bu bulguya göre 

katılımcıların bütünü ahlaki değerlerin kar elde etmede bağlayıcı olduğunu ifade etmişlerdir. 

"Toplum, işletmelerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını, giderek daha hassasiyetle takip etmektedir" ifadesine 

katılımcıların; %6,7’sini tamamen katılıyorum, %86,7’sini katılıyorum, %6,7’sini katılmıyorum şeklinde cevap 

vermişlerdir. Buna göre katılımcıların önemli bir çoğunluğu toplumun, işletmelerin faaliyetlerini daha fazla takip 

ettiklerini bu konuda hassa olduklarını belirtmişlerdir. 

"Sosyal yardım ve yatırımlar, işletmeye uzun vadede olumlu getiri sağlamaktadır" ifadesine katılımcıların; %10’unu 

katılıyorum, %90’ını katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. 

"Şirketin herhangi bir uygulaması, toplumun ahlaki değerlerine aykırı ise, karlı dahi olsa uygulamadan vazgeçilmelidir" 

ifadesine katılımcıların; %13,3’ünü tamamen katılıyorum, %86,7’sini katılıyorum olarak cevap vermişlerdir. Buna göre 

katılımcıların bütünü işletmelerin bütün faaliyetlerinde ve faaliyetlerin sonuçlarında ahlaki olmaları gerektiği görüşünde 

olduklarını belirtmişlerdir. 

"Bir işletme karını kısa vadede maksimize ediyorsa başarılıdır" ifadesine katılımcıların; %86,7’si katılmıyorum, 

%13,3’ünü tamamen katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. 

"Başarılı işletme, sosyal sorumluluğunu da yerine getirip, karlılığını uzun vadeye yayan işletmedir" ifadesine 

katılımcıların; %6,7’si tamamen katılıyorum, %93,3’ünü katılıyorum olarak cevaplandırmışlardır. Buna göre 

katılımcıların bütünü karlılığın elde edilmesinde sosyal sorumluluğun önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

"Kalıcı başarı, ekonomik başarının sosyal sorumluluk konusunda gösterilen başarıyla desteklenmesiyle mümkündür" 

ifadesine katılımcıların; %80’i katılıyorum, %20’si katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Buna göre katılımcıların 

bütünü uzun vadeli başarının ancak sosyal sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesiyle mümkün olacağını 

belirtmişlerdir. 

Sonuç ve Öneriler 

Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın 

tanınması ve kalitesinin sağlanmasında, ilacın dağıtımı ve hastaya verilmesinde, ilacın kullanım, gözetim ve 

denetiminde idari ve teknik olarak, tam yetki ile görev alan bir sağlık personelidir (www.e-kutuphane.teb.org.tr, 2016). 

Bu bağlamda diğer işletmeler gibi ilaç sektörünün karmaşık pazar yapısı içinde faaliyet gösteren eczane işletmelerinin 

de sosyal sorumlulukları vardır. Eczaneler sadece ilaçların pazarlandığı bir alan olmanın dışında, hastanın ilaç ve 

kullanımı hakkında bilgilendirilmesi gereken yerlerdendir. Eczaneler aracılık ettikleri metanın özellikleri gereği çevreye 

duyarlı, toplumsal faydayı ön planda tutan, etik değerleri olan, hukuki ve ahlaki değerlere bağlı, toplumla işbirliği 

içinde olan kuruluşlar olmak zorundadır. 

Diğer işletmelerde olduğu gibi eczane işletmeleri ve eczacıların da toplumsal düzeyde güven kaybı ile ilgili 

endişelerden kurtulmaları için sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermesi gerekir. Bunun için eczacıların etik ve 

sosyal sorumluluk karar süreçlerini daha iyi anlamaları çok önemlidir. Son 20 yılda teorik çalışmalarda bazı gelişmeler 

yaşanmaktadır, ancak eczacıların iş kararlarının sosyal sorumluluk yönünü nasıl gördükleri konusunda çok az şey 

bilinmektedir (Çetin vd., 2010:16). 

Bu çalışma eczacıların faaliyetlerinde sosyal sorumluluk algılarının ne düzeyde olduğunu belirleme amacını 

taşımaktadır. Bu kapsamda araştırma Kilis merkezinde gerçekleştirilmiş olup, 30 eczacı üzerinde yapılmıştır.  

Araştırmada ankete katılan eczacıların demografik durumlarına bakıldığında; katılımcıların %86.7'sinin erkek, %80'inin 

30 ve üzeri yaşa sahip olduğu, %80'inin evli olduğu ve %60'ının 11 yıl ve üzeri bir mesleki deneyime sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Katılımcıların sosyal sorumluluk algı düzeylerini belirlemeye yönelik anket sonuçlarının bulguları ise şu şekilde 

gerçekleşmiştir. Katılımcıların önemli bir oranı sosyal sorumluluk için yapılan harcamayı bir maliyet kalemi olarak 

gördükleri, işletmeye yapılacak yatırımların daha çok kısa vadeli ve hızlı bir şekilde geri dönüşü olan yatırımlar 

olmasını bekledikleri, toplumdan ziyade kendi işletmelerinin faydasını ve karlılığını önceledikleri,  işletmelerinin sosyal 

konulara yönelmesinin onların karlılıklarında bir azalmaya neden olmayacağı görüşünde oldukları, sosyal sorumluluk 

kapsamında yapılan harcamaların uzun vade de işletmeye olumlu katkılar sunacağına inandıkları, toplumu geliştirmek 

sadece devletin değil diğer kurumlarında bir görevi olduğuna inandıkları, sosyal sorumluluğu diğer paydaşlarla 

paylaşılan karşılıklı fayda sağlayan bir süreç olarak gördükleri, işletmelerin başarısında toplumu geliştirmenin ve 

çevreye duyarlı olmanın önemli olduğunu, işletmenin tek amacının kar olmadığını, toplumsal değerlerle sosyal 

sorumluluğu özdeşleştirdikleri, toplumun çevre sorunlarına karşı çok da hassas olmadığı, sosyal sorumluluk 
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uygulamalarının işletmeye uzun vadede başarı sağlayacağına inandıkları, toplumun daha fazla bedel ödeyerek çevre 

dostu ürünleri almada daha istekli olacaklarına inandıkları, sosyal sorumluluk konusunda hassas olan yöneticilerin 

işletmelerine uzun vadede daha kalıcı başarılar getireceklerine inandıkları, işletmenin başarısı için ahlaki olmasa da her 

şey yapılabilir görüşüne katılmadıklarını, sosyal sorumluluk sahibi işletmelerin imajının olmayanlara göre daha iyi 

olacağı görüşünü savundukları, toplum merkezli yönetimin giderek daha fazla önem kazanacağı görüşünde olduklarını, 

toplumdaki imaja rağmen şirketlerin sadece kar etmelerinin kabul edilemeyeceğini, ekonomik başarı için her yol 

mübahtır anlayışının doğru olmadığını, ahlaki değerlerin kar elde etmede bağlayıcı olduğunu, toplumun, işletmelerin 

faaliyetlerini daha fazla takip ettiklerini bu konuda hassa olduklarını, işletmelerin bütün faaliyetlerinde ve faaliyetlerin 

sonuçlarında ahlaki olmaları gerektiği görüşünde olduklarını, karlılığın elde edilmesinde sosyal sorumluluğun önemli 

olduğunu, uzun vadeli başarının ancak sosyal sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesiyle mümkün olacağını 

belirtmişlerdir. 

Günümüzde şirketlerin odağı, finansal kardan sürdürülebilir kara kaymaktadır. Bunun için bir şirketin başarılı olması 

için bütün paydaşlarla iletişim halinde olması ve onların güvenini kazanması çok önemlidir. Bu güveni sağlamak için o 

işletmenin tüm faaliyetlerini şeffaf bir biçimde yapması ve kendini topluma adadığını ispat etmesi gerekmektedir. 

Toplum bir işletmeye güvenmek için “bana önce iyi bir örnek göster, sana öyle inanayım” demektedir. Türkiye’de 2008 

yılı itibariyle 3250 kişiye bir eczane düşmektedir. Yıllık ortalama 800 eczanenin açılıp, 100 eczanenin kapandığı 

hesaplandığında, 2015 yılında (tahmini nüfus 80.524.000) mevcut sayıya ortalama 5600 eczacı daha eklenecek ve 2.748 

kişiye bir eczacı düşecektir. Ülkemizde eczane sayısındaki artış bu şekilde doğrusal biçimde devam ederse, 2020 yılında 

2.500 kişiye bir eczacının düşeceği hesaplanmaktadır (Çiçek vd., 2011; www.teb.org.tr 2015). Türkiye'deki eczacıların 

meslek olarak yetiştikleri eczacılık fakültelerinde; öğretim üyesi, derslik,  altyapı, laboratuar vb. yetersizliği, mezun 

olan öğrencilerin istihdam sorunları söz konusudur. 

Ülkemizde konuyla ilgili istatistiksel veriler maalesef mevcut olmamakla birlikte Dünya’daki ilaçların %10’unun sahte 

olduğu ve bu oranın geri kalmış ülkelerde yüzde 50’lerin bile üzerine çıktığı dikkate alındığında ilaç sektörünün sosyal 

sorumluluk açısından takibe alınması gereken bir alan olduğu açıktır. Ülkemizde sahte ilaç ve bandrol sorununun 

çözümü için yakın zamanda yeni bir ilaç takip sisteminin uygulanması gündeme gelmiş ve Türkiye’de geçen yıl sahte 

kupür yüzünden 700 eczanenin sözleşmesi SGK tarafından feshedilmiştir. Bu tür olumsuz gelişmeler yanında zaman 

zaman SGK ile ilaç fiyatları konusunda yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelmeleri de bu meslek grubuna yönelik 

güven kaybına neden olabilmektedir (Çiçek vd., 2011; Atlığ , 2006). 

Eczacının basitçe ilacın hastaya ulaştırılması göreviyle sınırlı kalmadığını onun aynı zamanda hastalara danışmanlık 

hizmeti sunarak onların almış oldukları tedaviyi sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin koşullarını yaratmak zorunda 

olduğunu bilmekteyiz. 

Sunduğu danışmanlık hizmetini mesleğinin bir parçası olarak görmek zorunda olan eczacı her geçen gün yenilenen 

bilgiler ile kendisini geliştirmeli ve teknolojik değişimlere ayak uydurmalıdır. Böylesi bir bakış açsı eczacının sadece 

ilaç satan bir konumda olmadığını gösterecek ve bir sağlık personeli olmasını ön plana çıkartacaktır. Diğer taraftan 

eczacılık fakülteleri, toplum sağlığını ve sosyal sorumluluğu ön planda tutan donanımlı eczacıların yetişmesi konusunda 

planlı eğitimler vermelidir. Eczacılık eğitiminde halkla işbirliği kültürü geliştirilmelidir. Merkezi yönetim, eczacı 

odaları ve yerel kurum ve kuruluşlar mesleğin saygınlığını artıracak esnek politika ve uygulamalar konusunda 

koordinasyon içinde olmalıdır. İlacın üretim, sunum ve kullanım  sürecinde görevli her kişi ve kuruluş ahlaki ve sosyal 

sorumluluğun gereklerine uygun bir yaklaşım konusunda oto kontrol mekanizması ile hizmet sunmalıdır. Bu kuşkusuz, 

mesleğin saygınlığını artıracak ve eczacının hak ettiği saygıyı görmesinin koşullarını yaratacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, sosyalleşme taktikleri geliştirmenin yeni işe başlayanların uyumuna katkı sağladığı ve dolayısıyla rol 

açıklığını ve güveni arttırıp stresi azaltarak performansı arttıracağı varsaymaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak anket kullanılmaktadır. Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun 

olan ve işe son bir yıl içinde başlayan 148 bireyden oluşmaktadır. Araştırma anketinden elde edilen sonuçlar 

yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmiştir. Buna göre; örgütsel sosyalleşme taktikleri uygulandıkça, rol açıklığı 

ve örgütsel güven pozitif yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda bireyler tarafından algılanan örgütsel güven 

düzeyi ile stres negatif yönde ilişkiliyken iş performansı ile pozitif yönde ilişkilidir. Bununla birlikte rol açıklığı 

düzeyi arttıkça bireylerin stres düzeyleri azalmaktadır. Ancak rol açıklığının ve stresin iş performansı üzerinde bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyalizasyon taktikleri, rol açıklığı, örgütsel güven, stres, iş performansı. 

 

AN ANALYSIS ON EFFECTS OF SOCIALIZATION TACTICS ON NEWCOMERS USING 

STRUCTURAL EQUATION MODELING 

 

ABSTRACT 

This study has assumed that developing socialization tactics for newcomers influences role clarity and organizational 

trust which leads to reducing stress level and increasing job performance. In this research, questionnaires have been 

used as data collection tool. Samples consist of 148 newcomers who graduated from Business and Economic Faculty in 

University of Gaziantep. Structural equation modeling has been used for analyzing the data. In this respect, socialization 

tactics have a positive effect on role clarity and organizational trust. In addition, whereas there is no relationship 

between role clarity and job performance, role clarity negatively affects stress level of employees. Thereafter, 

organizational trust has a negative impact on stress but positive influence on job performance. Lastly, it has been found 

that stress has no significant effect on job performance. 

Key Words: socialization tactics, role clarity, organizational trust, stress, job performance 

 

1.Giriş 

Yeni bir örgütte işe başlamak, genellikle işe başlayan açısından bir belirsizlik ve endişe yaratabilir (Jones, 1986). 

Dolayısıyla bu dönemde işten ayrılma davranışına daha fazla rastlanır (Farber, 1994). Örgütlerin işe alım süreçlerinde 

katlandıkları maliyetler göz önüne alındığında, işe yeni başlayanların elde tutulmasının ve örgütle uyumlu birer çalışan 

haline getirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sosyalizasyon taktikleri, yeni başlayanların örgüte uyum sağlamalarını 
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kolaylaştırıcı, yeni bir örgüte dahil olmanın yaratabileceği belirsizlik ile stresi azaltıcı ve güveni arttırıcı ve çalışandan 

sergilemesi beklenen değer ve normlara ilişkin bilgi ve davranış kalıplarının çalışana aktarılması süreçlerini 

içermektedir (Bauer vd., 1998; Cable ve Parsons, 2001; Jones, 1986; Van Maanen ve Schein, 1979; Moreland ve 

Levine, 2002). 

Başarılı örgütlerin ortak özelliklerinden birisi dışarıdan gelenlerin etkin bir biçimde örgütün bir üyesi haline 

getirilmesidir. Bu sürecin başarılı olmasının belirtileri arasında iş tatmini, rol açıklığı, kişi – örgüt arası değer uyumu ve 

sosyal bütünleşme gibi unsurlar yer almaktadır (Brett vd., 1990; Wanberg ve Kammeyer-Mueller, 2000). Literatürde 

örgütsel sosyalleşme, özetle çalışanlara işteki rollerini tanımlamada ve örgüte uyum sağlamada yol gösteren bir kavram 

olarak ele alınmaktadır (Ashforth, Sluss ve Harrison 2007). 

Bu araştırmada, işe yeni başlayan bireylere uygulanan sosyalizasyon taktikleri ile rol açıklığı ve örgütsel güven ilişkisi 

ve bunun stres ve iş performansı üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Şöyle ki, sosyalleşme taktikleri uygulanan 

örgütlerde çalışan bireylerin rollerinin daha açık olacağı ve güven düzeylerinin artacağı varsayılmaktadır. Böylelikle 

artan rol açıklığının stresi azaltması ve iş performansını arttırması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, bireylerin 

örgütlerine duyduğu güven arttıkça stres azalacak ve performansları artacaktır. Sonuç olarak bu çalışma da, Şekil 1’ 

deki model geliştirilip test edilmiştir. 

Şekil 1. Araştırmanın kavramsal modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyalizasyon Taktikleri - Rol Açıklığı – Stres - İş Performansı 

Örgütsel sosyalleşme yeni bir işe girerken için bireylerden istenen davranış, tutum, bilgi ve yeteneklerin kazanılma 

süreci olarak tanımlanır (Wanberg, 2012). Örgütsel sosyalleşme genellikle bir örgütte yeni işe başlayan bir çalışanla ya 

da aynı örgütte fakat farklı bir rolde çalışan bireylerle ilişkilendirilir. Etkili bir sosyalizasyon süreci örgüt için birçok 

açıdan kritik öneme sahiptir. Örgüt tarafından kullanılan sosyalleşme taktikleri iş performansı ve işten ayrılma gibi 

birçok örgütsel çıktı üzerinde önemli bir role sahiptir (Bauer vd., 2007; Saks vd., 2007). 

Literatüre baktığımızda, sosyalizasyonun teorik modelini en iyi şekilde ortaya koyan çalışmalardan birisi Van Maanen 

ve Schein’in 1979’ da yaptığı çalışmadır (Ashforth ve Saks, 1996). Van Maanen ve Schein (1979) sosyalizasyon 

taktiklerini, bireylerin bir rolden başka bir role geçişte ne yapmaları gerektiğinin örgütteki diğerleri tarafından 

yapılandırılması olarak tanımlanmıştır. Örgütsel sosyalizasyon teorisinde, Van Maanen ve Schein (1979) altı taktiksel 

boyut tanımlamıştır ve her bir taktik, birbirinin tersi iki kutuplu boyutlardan oluşur.  Kollektif (vs. bireysel) 

sosyalizasyon yeni gelen çalışanların birbirlerinden bağımsız ayrı ayrı farklı deneyimler yaşamasını sağlamaktan çok, 

onları bir arada ortak deneyimlere tabi tutmak anlamına gelmektedir. Biçimsel (vs. biçimsel olmayan) sosyalizasyon; 

tecrübeli örgüt çalışanlarını yeni gelenlerden ayırmaktan çok, tanımlanan sosyalizasyon süreci boyunca eski örgüt 

üyelerini yeni gelenlerden ayrı uygulamalara sokmak olarak tanımlanır. Ardışık (vs. rastgele) sosyalizasyon, bilinmeyen 

karmaşık ve devamlı değişen bir sıra ile değil de rolün gereklerine uygun olarak sıralı bir dizi tanımlanmış adımları 

içerir. Sabit (vs. değişken) sosyalizasyon değişken süreçlerden ziyade rolün gerçekleşmesi için gereken adımların ne 

sürede gerçekleşeceğine dair bilgi sağlar. Seri (vs. ayırıcı) taktikler bir rol modelin olmadığı sürecin aksine, tecrübeli 

örgüt üyelerinin yeni gelenlerin sosyalleşmesi açısından bir rol model olarak görülmesi olarak tanımlanır. Son olarak, 

tayin (vs. yoksun bırakma) yeni gelenleri reddetme, huzursuz etme ve dışarıda bırakmak yerine onların kişisel 

özelliklerine ve kimliklerine onay verme anlamına gelir. 

Örgüte ve işe ilişkin bilgilerin sosyalizasyon süreci boyunca edinilmesi işe yeni başlayanlar açısından olayların ve içine 

girmiş bulundukları yeni durumun anlaşılabilmesi için gereklidir. Bu edimin sosyalizasyon taktikleri ve elde edilen 

çıktılar ile doğrudan ilişkileri mevcuttur (Louis, 1980; Morrison, 1993; Ostroff ve Kozlowski, 1992). Sosyalizasyon 

taktiklerinin en çok etkiye sahip olduğu dönemlerin özellikle işe yeni başlayanlar üzerinde etkili olduğu ve zaman 

ilerledikçe bu etkinin azaldığı da yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler arasındadır (Asforth ve Saks, 1996). 

Sosyalizasyon sürecine giriş aşamasında önemli kavramlardan birisi de rol açıklığıdır (Feldman, 1976b). Geçmişte 

yapılan çalışmaların bulgularına göre, sosyalizasyon taktikleri ile rol karmaşıklığı, rol çatışması ve işten ayrılma niyeti 

arasında negatif ilişki varken; iş tatmini, örgütsel bağlılık ve rol odaklılık ile aralarında pozitif ilişki vardır (Allen ve  

Rol 
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Meyer, 1990; Ashforth ve Saks, 1996; Ashforth, Sluss, ve Saks, 2006; Black, 1992). Bu bilgilere dayanarak sosyalleşme 

süreci rol açıklığını arttıran bir etmen olarak kabul edilebilir. Şöyle ki; örgütlerin, işe yeni başlayan bireylere sağladığı  

sosyalleşme taktikleri ne kadar yüksekse rol açıklığı artacak, böylece bireyler işle ilgili yerine getirmeleri gereken 

rollerin daha açık olmasını sağlayacaktır. Bunun en önemli nedeni sosyalleşme sürecinde bireyler örgüt ve örgütün 

çalışma şekilleri ile ilgili bilgilere sahip olacakları için yapacakları işin içeriği ile ilgiyi bilgiye daha kolay 

ulaşacaklardır. Örneğin son yıllarda yapılan bir çalışma (Lapointe, Vandenberghe ve Boudrias, 2014) sosyalleşme 

taktikleri uygulamanın çalışanların rol açıklığı düzeyini arttırdığını ortaya koymuştur.  Bu bağlamda hipotez 1 aşağıdaki 

gibidir: 

H1. Sosyalizasyon taktikleri ile rol açıklığı arasında pozitif ilişki vardır. 

Rol açıklığının mevcut bulunduğu durumlarda gruba yeni katılanların kendilerinden beklenenler ve sorumlulukları 

hakkında açık ve kesin bir fikre sahip olmaları durumu söz konusudur (Rizzo vd, 1970). Önceden belirlenmiş ve bireye 

yansıtılan taktikler gruba yeni dahil olanların ne zaman grubun bir üyesi olduğuna veya bir sonraki aşamaya ne zaman 

geçeceklerine ilişkin net bir görüş sağlar. Bu rol açıklığı kişinin örgütteki konumunu bilmesi hususunda önemli bir bilgi 

kaynağıdır (Van Maanen ve Schein, 1979). Bireyden istenenlerin net bir şekilde bilinmediği durumlarda bireyin 

yaşaması olası gerilimlerin ve belirsizliğin getireceği endişenin, iş performansına olumsuz bir şekilde yansıması olası 

bir durumdur. Başka bir deyişle, bireylerin rollerini algılama düzeyleri ne kadar yüksekse iş performansları o kadar 

yüksektir. Donnelly ve Ivancevich (1975) tarafından yapılan bir çalışmada satış görevlisi çalışanların rolleri ne kadar 

açıksa o kadar yüksek performansa sahip oldukları görülmüş. Bu bağlamda hipotez 2 aşağıdaki gibidir: 

H2. Rol açıklığı ile iş performansı arasında pozitif ilişki vardır. 

Sosyalizasyon süreci boyunca işe yeni başlayanların yaşadığı örgütsel değer ve normlarla kişisel değer ve normların 

uyumsuzluğu çatışmaya dolayısıyla gerilimlere yol açabilmektedir (Cable ve Parsons., 2001). Kişiden beklenen 

davranışlar ile kişinin yaşadığı stres arasındaki ilişki, rol açıklığının bir fonksiyonu olarak ele alınabilir. Şöyle ki, 

kişiden beklentilerin yüksek olduğu ve aynı zamanda kişinin rolünün açık bir biçimde ifade edildiği durumlarda negatif 

stres düzeyi düşük olarak gerçekleşecektir. Çünkü kişi ne yapması gerektiğini bilecektir (Bliese ve Castro, 2010). 

Sosyalizasyonun en temel düzeyde tanımı, belirsizliğin neden olduğu stres düzeyinin azaltılarak işe yeni başlayanların 

güvenli bir şekilde örgüte uyum sağlamaları ve iş başarımlarını arttırma çabalarıdır (Berger ve Calabrese, 1975). 

Modern hayatının bir çıktısı olarak kabul edilebilecek olan stres kavramı, yapılan çalışmalara göre insanların hem 

sağlıklarını hem de örgütlerin finansal çıktılarını etkilemektedir (Dunham 2001; Landsbergis 2003). Son yıllarda, iş 

stresi özellikle yöneticilerin ilgilenmesi gereken en önemli problemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Avey, 

Luthans, ve Jensen, 2009). Bazı araştırmacılara göre, çalışanların yüksek düzeyde strese maruz kalmaları,  onların 

fiziksek olarak sağlıklarını, motivasyonlarını ve verimliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir (Arshadi ve Damiri, 

2013). Stresin nasıl azaltılabileceği ile ilgili literatürde birçok çalışma yapılmıştır (Ivancevich ve Donnelly, 1974)). 

Örneğin; Cohen, Stotland ve Wolfe (1955) tarafından yapılan çalışma, rol açıklığının olmadığı durumlarda çalışanların 

tatmin düzeylerinin azalacağını ve dolayısıyla psikolojik strese maruz kalacaklarını göstermektedir. Ivancevich ve 

Donnelly (1974) ise, bireylerin algıladıkları rol açıklığı arttıkça fiziksel stresin azalacağını ve işle ilgili gerginliğin 

düşeceğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla rollerinin açık ve anlaşılır olduğuna inanan çalışanlar kendilerini daha az stres 

altında hissedecekler ve bu da iş performanslarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda hipotez 3 aşağıdaki 

gibidir: 

H3. Rol açıklığı ile stres arasında negatif ilişki vardır. 

3. Sosyalizasyon Taktikleri -Güven- Stres-İş Performansı 

Örgütlerde güven kavramı son yıllarda oldukça popüler olmuş ve birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (e.g. Cook, 

2001; Kramer, 1999; Shockley-Zalabak, Ellis, ve Winograd, 2000). Literatürde güvenle ilgili birçok tanım yapılmıştır. 

Güven kavramı, bir birey veya grubun bir başka birey, kurum ya da grubun sözlü veya yazılı bildirimlerine dayanan 

beklentileri olarak tanımlanmaktadır (Ganesan, 1997). Mayer, Davis ve Schoorman ise güveni, “bireyin herhangi bir 

kontrol etkisi olmadan, karşısındaki bireyin davranışlarının kendi beklentilerini karşılayacak yönde gelişeceğine dair bir 

inanç duyması ve bu inanç doğrultusunda karşısındaki kişinin eylemlerine kendisini savunma gereği duymaksızın açık 

oluşu” biçiminde ifade etmiştir. Elangovan ve Shapiro (1998)’ a göre güven iyimser beklentiler bütünü olarak ifade 

edilmektedir. Lewicki ve Bunker (1996) ise güveni diğerleri hakkında pozitif beklenti içinde olma olarak 

tanımlanmıştır. Daha geniş ifade etmek gerekirse, bir ilişkide diğerleri hakkında faydalı olmaları ya da en azından zarar 

vermemeleri durumuna olan inanç ya da beklentiler olarak tasvir edilebilir (Gambetta, 1988). 

Özellikle işe yeni başlayan bireylerin örgütsel güven düzeyinin artmasında sosyalleşme taktiklerinin uygulanması etkili 

olabilir. Lapointe, Vandenberghe ve Boudrias (2014) tarafından yapılan bir çalışmada, sosyalleşme taktikleri 

uygulandıkça çalışanların yöneticilerine ve iş arkadaşlarına duydukları güven düzeyinin arttığı görülmüştür. Şöyle ki;  

örgütsel sosyalleşme sürecinde yeni işe girenlerin örgüte uyum sağlamalarına yardımcı olan taktikler yer alır (Fang, 

Duffy, ve Shaw, 2011). Bu sosyalleşme programlarında yer alan eski örgüt üyeleri yeni çalışanlarla karşılıklı bilgi 

alışverişi yaparak işleyişler konusunda yardımcı olurlar (Kramer, 1999). Sosyalleşme sürecinde uygulanan çeşitli 
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sistematik programlarla (mentörlük programı, iş rotasyonu programları gibi) yeni çalışanlar, yöneticileri ve iş 

arkadaşlarıyla iletişime geçip yüksek kaliteli ilişkiler geliştirebilirler (Dutton, 2003; Mignerey, Rubin, ve Gorden, 

1995). Örneğin, kolektif ve biçimsel taktikler yeni çalışanların eğitimcilerle (genellikle yöneticiler ve deneyimli 

çalışanlar) sosyalleşmesine yardımcı olur (Fang vd., 2011). Bunun gibi örnekler yeni çalışanların örgüt üyeleriyle 

karşılıklı ilişkiler geliştirmesini sağlar.  Dolayısıyla bu durum örgütün yeni çalışanlarının hem yönetici ve iş 

arkadaşlarına hem de örgütün kendisine güven duymasını sağlar. Bu bağlamda hipotez 4 aşağıdaki gibidir: 

H4. Sosyalizasyon taktikleri ile örgütsel güven arasında pozitif ilişki vardır. 

Sosyal ilişkiler yeni gelenlerin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar  (Feldman, 1976, 1981; Jones, 1986; Louis, 1990; 

Reichers, 1987; Saks ve Ashforth, 1997; Wanous, 1992). Araştırmalara göre, güven örgütlerin etkinliğini arttırırken 

bireylere örgütte pozitif ilişkiler geliştirmelerinde yardımcı olur (Bromiley ve Cummings, 1996; Colquitt, Scott, ve 

LePine, 2007; Lind, 2001; McAllister, 1995; Pratt ve Dirks, 2007). Özellikle çalışanların yöneticilerine (Aryee, 

Budhwar, ve Chen, 2002; Braun, Peus, Weisweiler, ve Frey, 2013; Kacmar, Bachrach, Harris, ve Noble, 2012)  ve iş 

arkadaşlarına olan güven (Chattopahyay ve George, 2001; Ferres, Connell, ve Travaglione, 2004; McAllister, 1995; Tan 

ve Lim, 2009; Yakovleva, Reilly, ve Werko, 2010)  literatürde işyerinde güvenin sağlanmasında önemli faktörler olarak 

kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedeni, çalışanların yeni bir işe girdiklerinde ilk olarak yöneticiler ve iş 

arkadaşları ile iletişime geçmeleri ileri sürülebilir. Güven özellikle çalışanların işe yeni girdikleri dönemde çok 

önemlidir. Çünkü bu dönemde güvenin bireyler arasında inşa edilmesi daha olasıdır (McKnight, Cummings, ve 

Chervany, 1998; Webber, 2008). 

Güven örgütlerin başarılı olması için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Örneğin, yapılan bir araştırmada güven, 

algılanan iş performansı,  takım tatmini, ilişki bağlılığı ile pozitif olarak ilişkili iken stres ile negatif ilişkili bulunmuştur 

(Costa, Roe ve Taillieu, 2001). Schaubroeck, Peng ve Hannah (2013) ise yaptıkları çalışmada yeni işe girenlere 14 

haftalık kolektif sosyalleşme taktikleri uygulanmış ve liderlerine duydukları güven ile performansları arasında ilişki 

bulunurken; iş arkadaşlarına duydukları güven ile performansları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlamamıştır. Bu 

çalışmada ise, işe yeni girmiş bireylerin örgütsel güven düzeyleri arttıkça performanslarının artacağı ileri sürülmektedir. 

Bunun en önemli nedeni olarak örgütsel güvenle birlikte, çalışanların örgütlerine olan inançları artacak ve bu sayede 

çalışanlar örgütsel amaçların gerçekleşmesinde daha yüksek performans sergileyebileceklerdir. Örneğin Pfeffer (1998) 

işletmede yüksek düzeyde güvenin üst düzeyde örgütsel performans sağlayacağını ifade etmiştir. Yapılan araştırmalarda 

kişilerarası güvenin iş performansını pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiştir (Robinson, 1996; Earley, 1986; Oldham, 

1975; Rich, 1997). Ayrıca grup düzeyinde yapılan araştırmalarda güven ile performans arasında pozitif yönlü ilişki 

gözlemlenmiştir (Friedlander, 1970; Kegan ve Rubenstein 1973; Dirks, 1999). Bu çalışmada ise sosyalizasyon taktikleri 

uygulandıkça çalışanların örgütsel güven düzeylerinin artacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda hipotez 5 aşağıdaki 

gibidir: 

H5. Güven ile iş performansı arasında pozitif ilişki vardır. 

İş performansına ek olarak, örgütsel güven stresi etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilebilir. Stres özellikle 

çalışma hayatında önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda stresin tatminsizlik, ayrılma niyeti, düşük 

performans, iş kazaları ve işe devamsızlığı etkilediği görülmüştür (Cooper 1986). Costa, Roe ve Taillieu  (2001) 

tarafından yapılan bir çalışmada takım üyeleri arasında güven duygusu ne kadar fazlaysa o kadar az stres altında 

oldukları görülmüştür. Bunun en önemli nedeni, örgütüne ve örgüt üyeleri duyulan güven, özellikle işe yeni başlayan 

bireylerin işe uyum sağlayamama endişesi ve stresini azaltacaktır. Çünkü güven duyan bireyler daha kolay stresle 

mücadele edecekleri için hissettikleri endişe, kaygı ve dolayısıyla stres düzeyleri azalabilir. Bu bağlamda hipotez 6 

aşağıdaki gibidir: 

H6. Örgütsel güven ile stres arasında negatif ilişki vardır. 

4. Stres - İş Performansı 

Özellikle örgütsel davranış ve psikoloji alanında incelenen stres konusu performans üzerinde etkisi olabilecek bir 

değişken olarak kabul edilmektedir (Jamal, 1984; Harrison, Newman, ve Roth, 2006; Jex, 1998). İş stresi, bireylerin iş 

çevresini hem duygusal hem de fiziksel olarak tehdit edici olarak algılaması sonucu ortaya koydukları tepki olarak 

tanımlanmaktadır (Jamal, 2005). Dolayısıyla, iş çevresinin yoğun talepleri ile başa çıkamayan bireyler iş stresi ile karşı 

karşıya kalabilirler (Jamal, 1985). Literatüre bakıldığında stresin performansı nasıl etkilediği ile ilgili karşıt görüşler 

içeren çalışmalar mevcuttur. Örneğin, yapılan bir kısım çalışmalara göre, çalışan ve örgüt tarafından olumsuz bir durum 

olarak kabul edilen stres ile iş performansı arasında negatif ilişki mevcuttur  (Gupta ve Beehr, 1979; Westman ve Eden, 

1996). Ancak buna karşın nadirde olsa yapılan bir takım çalışmalarda stres ile iş performansı arasında pozitif ilişki 

bulunmuştur (Cohen, 1980). 

Bununla birlikte literatürde en fazla karşılaşılan ilişki türü ters u şeklinde olandır (Ivancevich, Konopaski, ve Matteson, 

2005; Robbins, 2005). Bunun en önemli nedeni olarak şunlar gösterilebilir. İlk olarak düşük düzeyde stres çalışanları 

çok fazla etkilemediği ve hatta performanslarını arttırmaları yönünde baskı oluşturduğu için işgörenler daha etkili 

çalışabilirler. Ancak eğer stres düzeyi yüksekse çalışanlar bunu düşürmeye çalışacakları için işlerine harcadıkları çaba 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

643 
 
 

 

düşecek ve böylelikle verimlilikleri azalacaktır. Yapılan bir meta analiz çalışmasında (Muse , Harris ve Field, 2003), 

stres ve iş performansı arasındaki ilişkiyi içeren 52 makale incelenmiş ve bunların 24’ ünün negatif ilişki, 7’sinin pozitif 

ilişki bulduğu ve 2’sinin ters U şeklinde ilişki, 13’ünün karma (mixed) sonuçlar ve 6 araştırmanın da hiçbir anlamlı 

ilişki bulmadığı görülmüştür. 

Bu çalışma bağlamında incelenen işe yeni giren bireyler düşünüldüğünde, yeni bir iş ortamında alışma ve uyum 

sağlama sürecinde karşılaşacakları stres performanslarını düşürebilir. Çünkü enerjilerinin çoğunu stresle baş etmeye 

harcayacak olan çalışanlar, verimli çalışmak için yeterli gayreti gösteremeyebilirler. Dolayısıyla iş stresi ile iş 

performansı arasında negatif bir ilişki oluşacaktır (Beehr, Walsh, ve Taber, 1976; Breaugh, 1980; Schuler, 1975). 

Örneğin, Motowidlo, Packard ve Manning (1984) tarafından yapılan çalışmada iş yerinde karşılaşılan stres faktörleri 

belirlenmiş bunların iş performansını etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda hipotez 7 aşağıdaki gibidir: 

H7. Stres ile iş performansı arasında negatif ilişki vardır. 

5. Metodoloji 

Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan ve işe son bir yıl içinde 

başlayan 148 bireyden oluşmaktadır. Bunun nedeni, sosyalleşme taktiklerinin en çok uygulandığı dönemin henüz yeni 

işe girmiş bireyleri içermesidir. 

550 anket dağıtılmış ancak 148 tane geri dönüş alınmıştır. Bu çalışmada veriler kantitatif araştırma yöntemlerinden 

anket tekniğiyle toplanmıştır. Anketteki sorulardan sosyalleşme taktikleri Jones (1986)’un geliştirdiği ölçekle 

ölçülmüştür. Ancak bu ölçek çok uzun olduğundan dolayı Cable ve Parsons (2001) tarafından kısaltılmış 5 soruluk 

versiyonu kullanılmıştır. Örnek soru “ İş arkadaşlarım işimi nasıl yapacağımla ilgili bana yardımcı oldular”. Rol açıklığı 

ise 4 sorudan oluşan Rizzo ve diğerlerinin kullandığı sorularla ölçülmüştür (Rizzo, House ve Lirtzman, 1970). Örnek 

soru “ Yapacağım işler açık ve nettir”. Stres ise 7 sorudan oluşan Cohen ve Williamson (1988) tarafından geliştirilen bir 

ölçekle ölçülmüştür. Örnek soru, “Geçtiğimiz ayda ne sıklıkta yapmak zorunda olduğunuz şeylerle başa çıkamadığınızı 

hissettiniz”. Örgütsel güven ölçeği ise Nyhan ve Marlowe’ nın (1997) çalışmasından adapte edilen 4 sorudan 

oluşmaktadır. Örnek soru, “Çalıştığım kurumun bana adil davranacağına güvenirim”. Son olarak, iş performansı ölçeği 

6 sorudan oluşmaktadır (Williams ve Anderson, 1991). Örnek soru, “Amirim talep etmese bile işlerinde ona yardım 

ederim”. Anketteki tüm sorular 5’li likert ile ölçülmüştür. 

Bu çalışma Anderson ve Gerbing’in (1988) tavsiye ettiği gibi iki adımlı (two-step) bir yaklaşıma dayanmaktadır. 

Öncelikle ölçüm modeli için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve sonra hipotezleri test etmek için ikinci adım olarak 

yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. İlk olarak değişkenlerimizin tümü; sosyalleşme taktikleri, rol açıklığı, kabul 

görme, örgütsel güven, stres ve iş performansı değişkenleri doğrulayıcı faktör analizi için analize dahil edilmiştir. Daha 

sonra yapısal eşitlik modellemesi yapılarak değişkenler arası ilişkiler araştırılmıştır. 

6. Araştırma Bulguları ve Analizi 

Öncelikle araştırmaya katılan yeni işe girmiş bireylerin yaş ortalamasının 23,3 olduğu ve 20 ile 29 arasında değiştiği 

saptanmıştır. Katılımcıların % 50,7’si (75) erkek ve %49,3’ü (73) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların hepsi lisans 

mezunudur. Analiz sonuçlarına göre, sosyalizasyon taktikleri, rol açıklığı, örgütsel güven, stres ve iş performansı 

güvenilirlik katsayısı sırasıyla şöyledir: .83, .89, .90, .89 ve .81.  Bryman ve Bell’e (2007) göre, 0.70 ve üzerinde olan α 

değerleri güvenilir olarak kabul edilebilir. 

Tablo 1 ‘deki korelasyon değerlerine bakıldığında en yüksek ilişkinin (0,78; p<0,01) sosyalizasyon taktikleri ile güven 

arasında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sosyalizasyon taktikleri ile rol açıklığı arasındaki korelasyon katsayısı 

da 0,66 (p<0,01) ile yüksek ilişki göstermektedir. Buna karşın modelimizdeki iki bağımlı değişken olan stres ile iş 

performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Değerleri (n=148) 

 Ort. s.s. İş 

performansı 

Stres Sosyalizasyon 

Taktikleri 

Rol 

Açıklığı 

Güven 

İş performansı 1,83 0,69 (.81)     

Stres 2,79 0,98 .-08 (.89)    

Sosyalizasyon 

Taktikleri 

2,12 0,86 .52** -

.31** 

(.83)   

Rol Açıklığı 2,14 0,96 .35** -

.34** 

.66** (.89)  

Güven 2,23 0,99 .51** -

.36** 

.78** .54** (.90) 

**p<0.01 Not: Parantez içindeki değerler ilgili ölçeğin güvenilirlik katsayısını göstermektedir. 
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Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve derecesini ortaya koyduktan sonra geliştirilen 

hipotezleri ve şekil 1’ deki modelimizi test etmek için yapısal eşitlik modellemesi (YEM)  AMOS 21 programı 

kullanılarak (Arbuckle ve Wothke, 2003) yapılmıştır (Bollen, 1989). Araştırma modelinin uyumunu test etmek için 

yapısal eşitlik modellemesi literatüründe sıklıkla bahsedilen uyum iyiliği indeksleri kullanılmıştır (Joreskog ve Sorbom, 

1993; Kline, 1998) karşılaştırmalı uyum indeksi (comparative fit ındex, CFI); yaklaşık hataların ortalama karekökü 

(root mean square error of approximation, RMSEA) gibi. Yapısal eşitlik yazınında önerildiği üzere, bu çalışmada 

modelin uyumunu değerlendirmek için kullanılan IFI ve CFI değerlerinin 0,90’ dan büyük ve  RMSEA’nın 0.05 olması 

istenirken 0.08’e kadar olan değerlerin de literatürde kabul edildiği görülmektedir (Joreskog ve Sorbom, 1993; Kline, 

1998). 

Doğrulayıcı faktör analizinde, faktör yükleri 0,60’ ın altında olan toplam 4 soru (sosyalleşme taktikleri 1. soru; örgütsel 

güven 4.soru; iş performansı 1 ve 3. Sorular) çıkarılmıştır. Hu ve Bentler’in (1999) çalışmasına göre, uyum istatistikleri, 

modelimiz ve verimiz arasında uyum olduğunu göstermektedir  [χ2 (198) = 347,540, p = .000; RMSEA = .07; 

CFI =.92; IFI= .93; TLI=.92]. Analize sokulan tüm sorular anlamlı olarak ilgili değişkenlere yüklenmişlerdir (.60’ın 

üzerinde, p<.001). Bu sonuç, her bir ölçeğin birbirinden farklı olduğunu ve dolayısıyla ölçeğimizde ayrışma geçerliliği 

olduğunu göstermektedir (Lance, Cornwell, ve Mulaik, 1988). 

Şekil 2. Yapısal eşitlik modellemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bununla birlikte hipotezleri test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bollen’in (1989) önerdiği 

gibi birden fazla uyum indeksi ile model iyiliği test edilmiş. Yapısal eşitlik modellemesinde veri iyi derecede uyum 

göstermiştir: [χ2 (201)  =  550,150; p <  .001; RMSEA  =  .07; CFI  =  .93; IFI= .93; TLI=.92]. Buna ek olarak, bağımlı 

değişken olan rol açıklığı, örgütsel güven, stres ve iş performansının çoklu 

korelasyon katsayılarının (belirlilik katsayısı) R²’ leri sırasıyla şöyledir: .42, .80, .20 ve 34. 

Son olarak, yapısal eşitlik modellemesinde hipotezler test edilmiş bazıları desteklenirken bazıları reddedilmiştir. 

Sosyalleşme taktikleri ile rol açıklığı arasında pozitif ilişki olduğunu öne süren birinci hipotez desteklenmiştir (H1) 

(B=.65, p<001). Aynı şekilde dördüncü hipotezin önerdiği gibi sosyalleşme taktikleri ile örgütsel güven arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (H4) (B=.89, p<001). 

Hipotez 3’de belirtilen rol açıklığı ile stres arasında negatif bir ilişki vardır savı desteklenmiştir (B=-.23, p<001). Fakat 

yapılan analizler sonucunda rol açıklığının iş performansını anlamlı bir şekilde etkilemediği görülmüştür (H2) (B=.06, 

p=anlamlı değil). Buna ek olarak, güven hipotezlerde belirtildiği gibi stresi (H5) negatif etkilerken (B=-.26, p<001), iş 

performansını (H6) pozitif yönde etkilemektedir (B=.58, p<001). Son olarak stres ile iş performansı arasındaki ilişkiye 

savunan 7. Hipotez anlamlı olmadığından desteklenmemiştir. Özetle, H1, H3,H4,H5 ve H6 desteklenirken H2 ve H7 

desteklenmemiştir. 

7.Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırma, sosyalleşme taktikleri geliştirmenin yeni işe başlayanların uyumuna katkı sağladığı ve dolayısıyla rol 

açıklığını ve güveni arttırıp stresi azaltarak performansı arttıracağını öne sürmektedir. Öncelikle sosyalleşme 

taktiklerinin rol açıklığını arttırdığını savunan birinci hipotezimiz desteklenmiştir (H1). Literatürde benzer sonuçlar 
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gösteren bu bulguya göre  (Lapointe, Vandenberghe ve Boudrias, 2014), çalışanlara ne kadar çok sosyalleşme taktikleri 

uygulanırsa rol açıklığı o kadar fazla olacaktır. Başka bir ifadeyle, sosyalleşme taktikleri uygulayan örgütlerde işe yeni 

başlayan çalışanlar rolün içeriği ve gerekleri hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilirler. 

İkinci olarak sosyalleşme taktiklerinin bireylerin sahip oldukları güven algılarını arttıracakları önerisi de kabul 

edilmiştir (H4). Buna göre, Lapointe, Vandenberghe ve Boudrias ‘ın (2014) bulgularına paralel olarak, örgütler ne kadar 

fazla sosyalleşme taktikleri uygularsa bireylerin güven algıları o kadar artacaktır. Özellikle yeni işe başlayan çalışanlar 

düşünüldüğünde, güvenin işe ilk girişte sağlanmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir (McKnight, Cummings, ve 

Chervany, 1998; Webber, 2008). 

Üçüncü olarak, rol açıklığı ile stres arasındaki ilişki incelenmiş (H3) ve aralarında negatif bir korelasyon bulunmuştur. 

Başka bir deyişle, bireylerin algıladıkları rol açıklığı ne kadar yüksekse hissettikleri stres düzeyi o kadar düşüktür. 

Literatürü destekler şekilde elde edilen bu bulgular (Ivancevich ve Donnelly (1974), özellikle stresin azaltılmasında 

çalışanlara rol açıklığının sağlanması gerektiği ile ilgili yol göstermektedir. Dolayısıyla çalışanlar rollerinin ne 

olduğunu anlamaya ve kavramaya çalışırken kendilerini baskı ve stres altında hissetmeyeceklerdir. 

Dördüncü olarak, rol açıklığı ile iş performansı arasındaki ilişki incelenmiş (H2) ancak yapılan analizler sonucunda 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Literatürde genellikle aralarında pozitif ilişki görülen rol açıklığı ve iş performansı 

kavramları (Donnelly ve Ivancevich, 1975), işe yeni başlayan çalışanlar için aynı etkiyi göstermeyebilir. Bunun en 

önemli nedeni olarak; çalışanların daha yeni işe başladıkları düşünüldüğünde bu dönemde rol açıklığı dışında başka 

faktörlerin iş performansını etkilediği öne sürülebilir. 

Beşinci olarak, örgütsel güven ile stres arasındaki ilişkiye bakılmış (H5) ve aralarında anlamlı negatif ilişki 

bulunmuştur. Costa, Roe ve Taillieu  (2001) tarafından yapılan çalışmayla benzer sonuçlar gösteren bu araştırma, 

bireylerin güven düzeyler arttıkça işe uyum sürecinde karşılaştıkları stresin azalacağını ortaya koykatadır. Başka bir 

ifadeyle; örgüte hissedilen güven yeni bir iş çevresine giren bireyler açısından örgütte hissedilen stres düzeyini 

etkilemektedir. 

Altıncı olarak örgütsel güvenin iş performansını etkilediği savını öne süren araştırmanın altıncı hipotezi desteklenmiştir 

(H6). Literatürde birçok araştırmacı tarafından incelenen bu ilişki geçmiş çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir 

(Robinson, 1996; Earley, 1986; Oldham, 1975; Rich, 1997; Friedlander, 1970; Kegan ve Rubenstein 1973; Dirks, 

1999). Bu çalışmalarda güven, iş performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla işe yeni başlayan çalışanlar arasında güven duygusunu inşa etmek daha verimli ve etkili çalışmaları için 

önem arz etmektedir. 

Son olarak, yedinci hipotez olan stres ile iş performansı ilişkisine bakılmış ancak aralarında anlamlı bir korelasyon 

bulunamamıştır (H7). Geçmiş çalışmalarda, stres ile iş performansı arasındaki ilişkiyi hem negatif, hem pozitif hem de 

doğrusal olmayan (ters U) ilişki bulan çalışmalar mevcuttur (Muse vd., 2003). Bu çalışmada yapılan analizler sonucu 

elde edilen bulgular literatürde yapılan bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir (Blau, 1981; Matteson, Ivancevich, 

ve Smith, 1984; Orpen ve Welch, 1989).  Jamal (2007)’ a göre, anlamsız ilişki çıkmasının en önemli nedeni,  çalışanlar 

ile örgüt arasındaki psikolojik sözleşme olabilir. Şöyle ki, bireyler rasyoneldir ve elde ettikleri ücret için performans 

sergilerler. Ona göre, stresin varlığı ya da yokluğu durumu bireylerin çalışma düzeylerini etkilemez (Jamal, 2007). 

8.Araştırmanın Katkısı, Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar 

Bu araştırmanın hem teorik hem de pratik katkıları mevcuttur. Önceki çalışmalara bakıldığında, araştırmaların çoğu 

yeni gelenlerin sosyalleşmeleri için mentörlük, eğitim alma gibi sosyalleşme taktikleri üzerinde yoğunlaşmıştır 

(Gruman, Saks, ve Zweig 2006). Ancak bu çalışmada, sosyalizasyon taktikleri bireylerin rol açıklığı ve örgütsel güven 

algısını arttıracağı için stresin azalıp, performanslarının artacağını öne sürmektedir. Teorik açıdan incelendiğinde bu 

araştırma, sosyalizasyon taktikleri, rol açıklığı, örgütsel güven, stres ve iş performansı ilişkilerini inceleyen görece ilk 

çalışma olarak kabul edilebilir. Literatüre bir model önerisi sunan bu çalışma, yapısal eşitlik modellemesi yöntemini 

kullanarak yeni işe giren bireylerin stres ve performansları üzerinde etkili olan değişkenleri (rol açıklığı ve örgütsel 

güven) incelemiştir. 

Pratik açıdan katkısına bakılacak olursa, örgütsel güven ve dayanışma duygularını oluşturarak rol açıklığı sağlayarak, 

çalışanların işe uyum süreci kısaltılabilir; böylelikle çalışan üzerindeki stres baskısı azalarak iş performanslarında 

olumlu bir artış gözlenebilir.  Bu çalışma örgütlere çalışanların iş performansını arttırma ve iş uyum süreçlerini 

kolaylaştırmak açısından çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Özetle bu araştırma; örgütlere, sosyalizasyon 

taktiklerinin hem çalışanlar açısından (güveni ve rol açıklığını arttırıp stresi azaltması) hem de örgütün kendisi 

açısından (performansı arttırması) birçok fayda sağladığı için yol gösterici bir çalışma olarak kabul edilebilir. 

Bu araştırma alan çalışması olması dolayısıyla sonuçları genelleştirebilmeyi ve laboratuvar çalışmalarına göre daha 

yüksek dış geçerliliğe sahip olmayı sağlar  (Shalley ve Zhou, 2009). Buna karşın bu çalışmada toplanan verilerin aynı 

anda ve kısa sürede elde edilmesi nedensellik açısından araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bununla birlikte gelecek 

çalışmalarda sosyalizasyon taktikleri ile iş performansı arasındaki ilişkide aracılık ve moderatör rolü olabilecek 

değişkenler (rol açıklığı ve güven) incelenebilir. Buna ek olarak sosyalizasyon taktiklerinde demografik, sektörel, 
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örgütsel ve bireysel değişkenler açısından bir farklılık olup olmadığı analiz edilebilir. Son olarak farklı kültürler de 

incelenerek kültürel farklılıkların etkisine bakılabilir. 
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Özet 

Çalışanların bazı durumlarda iş ile ilgili fikir, bilgi ve görüşlerini ifade etmekten kaçınmaları olarak tanımlanan örgütsel 

sessizlik, son dönemde örgütsel davranış alanında sıkça çalışılan bir konu olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı alandaki örgütsel sessizlik çalışmalarının eğilimlerini saptamaktır. Bu bağlamda örgütsel sessizlik başlığı ile 

hazırlanmış, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları 

incelenmiştir. Tez çalışmaları; yıllara göre sayıları, hazırlandıkları üniversiteler, örgütsel sessizlik ile ilişkilendirilen 

konular, kullanılan yöntem ve tezlerin araştırmasının yapıldığı alana göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde; örgütsel sessizlik başlıklı yüksek lisans tezlerinin sayısının daha fazla olduğu, örgütsel sessizlik ile 

en çok ilişkilendirilen konu başlığının liderlik olduğu ve tezlerin tamamında nicel araştırma teknikleri kullanıldığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Türkiye’de Örgütsel Sessizlik Araştırmaları, Lisansüstü Tezler 

 

ORGANIZATIONAL SILENCE RESEARCHS IN TURKEY : AN INVESTIGATION ON 

GRADUATE THESES 

Abstract 

Organizational silence defined as employees avoid to express their ideas, informations and opinions about work in some 

cases. Recently organizational has been drawn attention as a frequently studied subject in the field of organizational 

behaviour. The aim of this study is to determine trends of organizational silence studies. In this context, registered in the 

Council of Higher Education Thesis Center, master's and doctoral thesis are investigated that prepared with the title of 

organizational silence. Thesis studies are categorised numbers by years, universities, subjects associated with 

organizational silence and according to the field where thesis are researched. It is observed that the number of master's 

thesis of titled organizational silence is more than doctoral thesis, Leadership is most topic title associated with 

organizational silence and quantitative research methods were used in all of thesis. 

Keywords: Organizational Silence, Organizational Silence Studies in Turkey, Graduate Thesis 

 

1.Giriş 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere eksenli gelişen ve 1970’li yıllardan beri ahlak, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı 

alanlarda çalışmalara konu olan sessizlik, son dönemde örgütsel davranış literatüründe sıkça çalışılan bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilimciler tarafından incelenmeye başlayan örgütsel sessizlik ile ilgili ilk çalışmalardan 

birisi Albert Hirschman’a aittir. Hirschman (1970) sessizliği tatminsizliğe verilen iki tepkiden birisi olarak 

değerlendirmiş, seslilik ve sessizlik arasında bir ilişki kurmuştur. Dönemdeki bir diğer çalışmada Rosen & Teser 

(1970), huzursuzluk yaratacağından korktukları için negatif bilgi iletmek istemeyen çalışanların tepkisini “Mum Etkisi 

(Mum Effect)” olarak kavramsallaştırmıştır. Aynı dönemde Noelle-Neumann (1974) sessizlik sarmalı teorisi ile 

sessizliği toplumsal destek ile ilişkilendirmiştir. Bu teoriye göre destek göremeyeceklerini ve izole olacaklarını düşünen 

çalışanlar konuşmaya karşı isteksiz davranırken; tam tersi durumda kendilerini korkmadan ifade edebilmektedir. 
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İlerleyen dönemlerde örgütlerdeki sessizliğin nedenlerini anlamaya yönelik çalışmaların arttığı ve sessizliği örgütsel 

adalet kavramı ile ilişkilendiren çalışmaların dikkat çektiği görülmektedir. Adaletin olmadığı örgütlerde karşılaşılan 

sessizlik sağır kulak sendromu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu sendrom adaletsizlik algılanan örgütlerde, çalışanların 

aksaklıkları ve yaşadıkları olumsuzlukları duymazlıktan gelmesi ve sessiz kalması şeklinde görülmektedir (Pinder ve 

Harlos, 2001). Sağır kulak sendromuyla birlikte algılanan adalet ekseninde sessizliği ortaya çıkaran ve sürekliliğini 

sağlayan örgütsel koşullar ile örgütlerde sistematik biçimde gelişen sessizlik süreci üzerine çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır (Morrison ve Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001). Çalışanların neden ve hangi konularda 

sessizleşmeyi tercih ettiği araştırılmıştır. Ayrıca çalışanların sessiz kalmaya niçin ve nasıl karar verdiği de tartışılmıştır 

(Milliken vd., 2003). 

Son dönemde sessizlik kavramının farklı değişkenlerle (örgütsel öğrenme, liderlik, örgüt kültürü gibi) ilişkilendirilmeye 

devam edildiği görülmektedir. Ayrıca çalışanların demografik özelliklerinin sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye 

çalışan araştırmalar da ön plana çıkmaktadır (Detert ve Burris, 2007; LePine ve Van Dyne, 1998; Morrison ve Milliken, 

2000; Pinder ve Harlos, 2001). 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yapılmış örgütsel sessizlik çalışmalarının eğilimlerini saptamaktır. Bu bağlamda 

örgütsel sessizlik başlığı ile hazırlanmış, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde kayıtlı olan yüksek lisans 

ve doktora tez çalışmaları incelenerek; yıllara göre hazırlanan tez sayıları, tezlerin hazırlandıkları üniversiteler, örgütsel 

sessizlik ile ilişkilendirilen konular, kullanılan yöntem ve tezlerin araştırmasının yapıldığı alanlar belirlenmeye 

çalışılmaktadır. 

2.Literatür Taraması 

Sessizlik herhangi bir ses ya da gürültünün eksikliği, bilgilerden bahsetmeyi ihmal etme (Pinder ve Harlos, 2001) ya da 

bilinçli olarak görüşlerini açıklamaktan kaçınma şeklinde tanımlanmaktadır (Van Dyne vd., 2003). Örgütsel sessizlik 

çalışmaları, çalışanların neden ve ne zaman sessiz kalmayı tercih ettiği sorusuna cevap aramaktadır (Morrison ve 

Milliken, 2003). Bu bağlamda örgütsel sessizlik ile ilgili alanı şekillendiren iki belirleyici çalışmadan söz edilebilir. 

Morrison ve Milliken (2000) sessizliği, kolektif bir fenomen olarak ele almış ve ilk kez örgütsel sessizlik kavramını 

tanımlamışlardır. Morrison ve Milliken (2000)’e göre örgütsel sessizlik çalışanların bulundukları örgütü ve sorumlu 

oldukları işleri iyileştirme ile ilgili fikir, bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesidir. Çalışanların sessiz kalma 

tercihi; örgüt içindeki sorunlar hakkında konuşmanın bir fark yaratmayacağı inancı ve olumsuz sonuçlarla 

karşılaşılacağı beklentisi ile şekillenmektedir. Çalışanların sessiz kalma kararları üzerinde durulan bir diğer önemli 

çalışma ise Pinder ve Harlos (2001)’a aittir. Pinder ve Harlos (2001) çalışan sessizliğini, değişimi etkileyebilme 

yeteneğine sahip olduğu algılanan insanların, örgütsel durumlara ilişkin konularda samimi düşüncelerini esirgemesi 

olarak tanımlamaktadır. 

Bu çalışmalardan hareketle literatürde örgütsel sessizliğin hem kolektif bir fenomen olarak hem de bireysel bir davranış 

olarak ele alındığı görülmektedir. Çalışanların karşılaştıkları sorunlar veya önerebilecekleri iyileştirmeleri 

paylaşmamaları ve bu durumun örgüt içinde kolektif hale gelmesi örgütsel sessizliği ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla 

örgütsel sessizlik; çalışanın kendi örgütü için katkıda bulunmayarak, görüşlerini paylaşmamayı seçmesiyle başlayan ve 

zamanla örgüt içinde yayılarak örgüt çalışanlarının görüş ve düşüncelerini belirtmeye isteksiz hale gelmesiyle 

sonuçlanan bir süreç olarak değerlendirilebilir (Bowen ve Blackmon, 2003). Literatürde çalışan sessizliği iki farklı 

boyuttan ele alınmaktadır. Birinci boyut çalışanların bilinçli bir şekilde sessiz kaldığını ve çalışan sessizliğinin bireysel 

faktörlerden kaynaklandığını vurgulamaktadır. İkinci boyut ise çalışanların örgütsel veya yönetsel faktörler nedeniyle 

zorla sessiz bırakıldığını savunmaktadır (Blackman ve Sadler-Smith, 2009; Morrison ve Milliken, 2003; Pinder ve 

Harlos,2001). Sessizliğin türleri ise; çalışanların mevcut duruma boyun eğdikleri ve konuşmadıkları kabul edilmiş 

sessizlik, kendini koruma amacıyla fikirlerini paylaşmaktan çekindiği avunma amaçlı sessizlik ile örgütün yararını 

gözetme amacıyla fikir ve düşüncelerin saklandığı örgüt yararına sessizlik olarak sınıflandırılmaktadır (Van Dyne vd., 

2003). 

3. Araştırma 

Araştırma Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını 

kapsamaktadır. Tez çalışmalarının hazırlandıkları yıllara, hazırlanan tez sayısına, tezlerin hazırlandığı üniversitelere, 

tezlerde örgütsel sessizlik ile ilişkilendirilen konulara, araştırma bölümünde kullanılan yöntemlere ve tezlerin 

araştırmasının yapıldığı alanlara bakılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Tez yazarları tarafından erişimi kısıtlanan ve veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmayan tezler 

kapsam dışı tutulmuştur. 

4.Bulgular 

Ulusal Tez Merkezinde 2009-2015 yılları arasında örgütsel sessizlik ile ilgili toplam 64 tez bulunmaktadır. Yayımlanan 

tezlerin 50’si (%78,2) yüksek lisans, 14’ü (%21,8) ise doktora tezidir. Tam metine ulaşılan ve araştırmaya dâhil edilen 

tez sayısı 39’dur. Tez sahibinin erişimi kısıtlaması ya da tezin geçmiş yıllarda yazılmasından dolayı ulusal tez 

merkezine yüklenmemesi nedeniyle erişilemeyen tez sayısı 25’tir. 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

652 
 
 

 

Tablo 1: Tez Erişim Oranları ( Tam Metin) 

Tez Erişimi Tez Sayısı Yüzde 

Var 39 %61 

Yok 25 %39 

 

Şekil 1’de araştırma kapsamına dâhil olan 39 tezin yıllara göre dağılımı görülmektedir. 2009-2015 yılları arasında 

örgütsel sessizlik ile ilgili tezlerin sayısında yıllara göre düzenli bir azalış veya artış bulunmamaktadır. 2010 ve 2013 

yıllarında yüksek lisans tezlerine ek olarak doktora tezlerinin de yayınlanmış olduğu görülmektedir. Fakat doktora 

tezlerinin sayısı yüksek lisans tezlerinin yaklaşık dokuz da biri kadardır. Dolayısıyla örgütsel sessizlik konusunda 

doktora düzeyinde araştırma yapma tercihinin baskın olmadığı söylenebilir. 

Şekil 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

Üniversitelere göre tezlerin dağılımı incelendiğinde en fazla tez çalışmasının 3 yüksek lisans ve 1 doktora tezi ile 

Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı görülmektedir. Bu üniversiteleri, Gebze Yüksek Teknoloji 

Üniversitesi 2 yüksek lisans ve 1 doktora tezi ile takip etmektedir. Marmara Üniversitesi’ndeki tezlerde kullanılan 

değişkenlerin örgütsel bağlılık (3), liderlik tarzları (2) ve örgütsel adalet (1); Gazi Üniversitesi’nde hazırlanan tezlerde 

kullanılan değişkenlerin ise, örgütsel vatandaşlık (1), liderlik tarzı (2), mobbing (1) ve örgütsel öğrenme (1) olduğu 

görülmektedir. Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ndeki tezlerde liderlik tarzı (2), örgütsel bağlılık (1), örgütsel 

vatandaşlık (1) ve performans (2) değişkenleri ön plana çıkmaktadır. 
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Şekil 2: Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

 

Şekil 3’de tezlerde örgütsel sessizlik ile değişken olarak ilişkilendirilen konular görülmektedir. İncelenen tezlerde 

örgütsel sessizlik ile değişken olarak ilişkilendirilen konu başlıklardan ilk beşi liderlik (%17), örgütsel bağlılık (%17), 

örgüt kültürü (%16), örgütsel adalet (%10) ve örgütsel vatandaşlıktır(%10). 

 

Şekil 3: Örgütsel Sessizlik İle Değişken Olarak İlişkilendirilen Konular 
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Erişime açık olan 39 tezin tamamında veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Bu tezlerde kullanılan ölçekler 

incelendiğinde tezlerin %40‘ında Van Dyne vd. (2003) tarafından oluşturulan  “Örgütsel Sessizlik Ölçeği”, %38‘inde 

Çakıcı (2007,2010) tarafından oluşturulan ‘’Çalışanların Sessiz Kalma Nedenleri’’ ve  “Örgütlerde Sessiz Kalınan 

Konular” başlıklı ölçek kullanılmıştır. 

 

Tablo 2: Tezlerde Kullanılan Soru Formunun Dağılımı 

Yazar Ölçek Ölçeğin Kullanıldığı 

Tez Sayısı 

Yüzde 

Van Dyne vd.(2003) Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği 

16 %40 

Vakola ve Bauradas  (2005) Örgütsel Sessizlik 

İklimi 

2 %5 

Çakıcı (2007,2010) Çalışanların Sessiz 

Kalma Nedenleri, 

Örgütlerde Sessiz 

Kalınan Konular 

15 %38 

Brinsfield (2009) Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği 

2 %5 

Erenler (2010) Çalışan Sessizlik 

Davranışı Ölçeği 

2 %5 

Şehitoğlu ve Zehir (2010) Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği 

1 %2 

Kahveci ve Demirtaş (2013) Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği 

2 %5 

Tablo 3’de tezlerin araştırmasının yapıldığı alanlar görülmektedir. Yayımlanan tezlerde araştırma örneklemini en fazla 

eğitim sektörü çalışanlarının (16) oluşturduğu görülmektedir. Eğitim sektörünü, sağlık sektörü (4), turizm sektörü (4) ve 

kamu sektörü (4) takip etmektedir. Finans, enerji, imalat, beyaz eşya, tekstil ve perakendecilik sektörü ise incelenen 

tezlerde araştırmanın daha az yapıldığı sektörlerdir. 

 

Tablo 3: Tezlerin Araştırmalarının Yapıldığı Alan 

Uygulama Alanı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Farklı Sektör 1  1  1   3 

Eğitim Sektörü 

(Akademik Personel) 

 2 1 2 1 2  8 

Kamu ve Özel Sektör     1   1 

Finans Sektörü 

(Banka Çalışanları) 

 1      1 

Eğitim Sektörü 

(Okul Yöneticisi ve 

Öğretmenler) 

 1  1 1 2 3 8 

İmalat Sanayi  1   1   2 

Turizm Sektörü Çalışanları 

(Konaklama) 

 1  1 1 1  4 

Sağlık Sektörü 

(Hekim, Hemşire, İlaç 

Firması) 

   2 1 1  4 
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Kamu Sektörü 

(Belediye, İl Özel İdaresi, 

emniyet müdürlüğü) 

  1 1  2  4 

Enerji Sektörü     1   1 

Beyaz Eşya Sektörü      1  1 

Tekstil     1   1 

Perakendecilik Sektörü       1 1 

Genel Toplam 39 

 

 

 

5.Sonuç 

Bu çalışmada 2009-2015 yıllarında yapılmış, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde yayımlanan örgütsel 

sessizlik ile ilgili yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları incelenmiştir. Yayınlandığı ilk yıldan günümüze, örgütsel 

sessizlik ile ilgili tezlerin sayısında düzenli artış ya da azalış olmadığı görülmüştür. Yeşilaydın ve Bayın (2015) 

Amerika’da örgütsel sessizlik konusunda yapılan tez çalışmalarını Proquest veri tabanı üzerinden inceledikleri 

çalışmalarında, kavramın Amerika’da 1999 yılından beri çalışıldığını ve çalışmalarda düzenli olarak bir artış olduğunu 

belirtmektedir. Ülkemizde yeni bir kavram olan örgütsel sessizlik ile ilgili tezlerin dağılımına bakıldığında yüksek 

lisans tezlerinin sayıca baskın olduğu görülmektedir. Ancak örgütsel sessizlik konusunun giderek daha popüler hale 

gelmesinin doktora tez sayısının artışına etki edeceği düşünülebilir. Üniversitelere göre tez sayılarına bakıldığında, 

örgütsel sessizlik konusunda en çok Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi literatüre katkı sağlamıştır. Tezlerin 

araştırmalarının yapıldığı alanlara bakıldığında ise eğitim sektörünün ön planda olduğu görülmektedir. Tezlerde 

örgütsel sessizlik ile değişken olarak ilişkilendirilen konuların başında liderlik konusu gelmektedir. Liderlik ile ilgili 

olarak liderlik tarzı ve türlerinin örgütsel sessizlik ile ilişkilendirildiği tezlerin süreklilik gösterdiği görülmektedir. 

Liderlik konusunun örgütsel sessizlik ile ilişkilendirilmesinin farklı araştırma alanları açarak araştırmacıların ilgisini 

çektiği söylenebilir. Yine örgütsel sessizlik ile ilişkilendirilen örgütsel bağlılık ve örgüt kültürü konularının ise farklı 

bakış açılarıyla çeşitlenemediği görülmektedir. Yayımlanan tezlerin tamamında nicel araştırma yapılması da tartışılması 

gereken bir sonuçtur. Yıldırım Becerikli (2012)’ye göre nicel araştırma teknikleri ile yapılan çalışma sonuçlarının doğru 

biçimde değerlendirilmeye tabi tutulması için nitel araştırma teknikleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Gelecekte 
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hazırlanacak olan tezlerde hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin kullanılması, elde edilen sonuçların 

doğruluğu açısından önemlidir. 
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ÖZET 

Havacılığın doğuşu milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Uçuş tarihine damgasını vuran Wright kardeşlerin 

çalışmaları ile dünya havacılık tarihinde bir çığır açılmıştır. Türkiye’de havacılık faaliyetleri Cumhuriyet döneminde 

önem kazanmıştır. İlk pilot okulu, ilk uçak fabrikası, ilk havalimanı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri; ticari hava taşıma işletmeciliği, genel uçak işletmeciliği, çok 

hafif hava araçları işletmeciliği, heliport işletmeciliği, havaalanları yer hizmetleri işletmeciliği, balon işletmeciliği, hava 

aracı bakım işletmeciliği, zirai ilaçlama işletmeciliği gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. 2000’li yıllardan sonra uygulanan 

politikalarla Türkiye sivil havacılık sektöründe dünyada hatırı sayılır bir konuma gelmiştir. Son 12 yılda havacılık 

dünyada yılda ortalama %5 büyürken, Türkiye’de %14,5 büyümüştür. Büyümenin 30 yıl daha süreceği tahmin 

edildiğinden dolayı;  eğitim, alt yapı, kurumsal yapı, filo, insan kaynakları gibi konulara daha fazla önem verilmesi ve 

yatırım yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Havacılık, havacılık tarihi, Türkiye havacılık sektörü 

 

DEVELOPMENT PROCESS OF THE CIVIL AVIATION SECTOR AND A GLANCE TO THE 

CURRENT SECTOR 

 

ABSTRACT 

Aviation is based on the year before the birth of Christ. Flight marked the date with the work of the Wright brothers 

opened a new era in the history of world aviation. Aviation activities in Turkey has become more important during the 

Republican era. The first pilot school, the first aircraft factory, the first airport was carried out in the early years of the 

Republic period. Civil aviation activities in Turkey consist of activities such as commercial air transport operations, 

general aircraft operations, management of very light aircraft, heliport operations, airports ground handling operations, 

balloon operations, aircraft maintenance operations and agricultural spraying operations. Turkey has become a 

respectable position in the world with implemented policy in civil aviation sector since the 2000s. While the aviation in 

the world has grown by 5% per year; in Turkey has grown 14.5% over the past 12 years. Because of estimated of 

Growth will go on in the 30 years education, more emphasis should be given on issues such as infrastructure, 

institutional structure, fleet, human resource and investment needs to be done. 

Keywords: Aviation, aviation history, Turkey aviation sector 

 

1.GİRİŞ 

İnsanların hayat yoğunluğunun artması, zamanın daha da kıymetlenmesine neden olmuş ve buna bağlı olarak zamanın 

daha verimli kullanılması gerekli hale gelmiştir. Bu gereksinim ulaşımda az zamanda çok mesafe kat etmeyi zorunlu 

hale getirmiştir. Mesafeleri kısaltmak ise ancak havacılık sektörünün gelişmesiyle mümkündür. 

Son on yılda teknolojik gelişmeler baş döndürücü boyutlara ulaşmıştır. Bu hızlı gelişmeden havacılık sektörü de payını 

almaktadır. Havacılık sektörüne ilgi artmakta; ulaşımda hava yollarının payı, kara ve deniz taşımacılığı seviyelerine 

ulaşmaktadır. Sektördeki artan talebi karşılamak için işletmeler filolarını genişleterek kapasitelerini artırmaktadırlar. Bu 
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çalışmada Türkiye’deki sivil havacılık sektörünün tarihsel gelişimi ve güncel gelişmeler istatistiksel olarak 

incelenmiştir. 

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Havacılık, uçuş faaliyetlerinden ibaret olup, genellikle insanların, kargonun veya postanın hava araçları ile bir yerden 

başka bir yere taşınması şeklinde ifade edilebilir. Havacılık, havadan hafif veya havadan daha ağır hava araçları ile 

gerçekleştirilen tüm uçuşlar olarak tanımlanabilecek geniş bir kavramdır. Sivil havacılık; askeri bir amaç güdülmeksizin 

yapılan havacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Merkezinde uçuş faaliyetleri bulunmasına karşın, havacılık emniyetli bir 

uçuş yapılabilmesini ortak amaç edinmiş birçok faaliyetin etkileşim içinde olduğu bir süreçler topluluğudur.(Havacılık 

Terimleri Sözlüğü, 2011,DHMİ) 

2.1.Havacılığın Dünyadaki Gelişim Süreci 

Havacılık tarihinde Mezopotamya kaynaklı birçok efsane yer almaktadır bunlardan öne çıkanlar; kartalların çektiği 

arabaya binen Nemrut minyatürü, kanatlı yaratıklar ve değişik hayvanlardır. Sümer ve Asurlar dönemine ait buluna 

heykeller ve çizimler de havacılık tarihinin efsanelerle başladığını anlatmaktadır (Petit 1987:34). 

Havacılık tarihinin ilk bilimsel çalışmaları 15. yüzyıla ve ağırlıklı olarak Rönesans devrine dayanmaktadır. Havacılık 

tarihine ilk kayıtlar Leonardo Da Vinci ile başladığı kabul edilmesine rağmen, 1000’li yıllarda İsmail Cevheri yaptığı 

kanatlar yardımı ile minareden atlamış ancak başarılı olamamış ve hayatını kayıp etmiştir. (Yalçin 2012:41) 

Leonardo Da Vinci’nin kuşlardan ilham alarak hesaplamalarını ve çizimlerini yaptığı “Leonardo Hava Burgusu” isimli 

aracı 1480’li yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar günümüz helikopterlerinin atası olarak ta bilinir. Bu ve benzeri 

bilimsel çalışmalar Avrupa’da devam ederken, Hezarfen Ahmet Çelebi 1630 yılında taktığı kanatlar yardımıyla Galata 

Kulesinden Üsküdar’a uçarak boğazı uçarak geçmeyi başarmıştır. Roketin atası olarak bilinen ilk çalışma, Lagari Hasan 

Çelebi tarafından 17. Yüzyılda bir kutlama esnasında gerçekleştirilmiştir. İçerisine barut doldurduğu, kafese bağlı ucu 

koni şeklinde tasarladığı hava aracı ile gerçekleştirmiştir (Yalçin 2012:42). 

Havacılık tarihinin hafif uçuş araçları olarak bilinen balon ile uçuş çalışmalarını ilk olarak Joseph Motgolfier ve kardeşi 

Etienne 1783 yılında Fransa’da topladıkları halkın huzurunda ilk kez resmi olarak gerçekleştirmişlerdir (Kaymaklı 

1997:116). 

 

Resim 1. İlk balon çalışması(http://tr.wikipedia.org) 

Havacılık tarihinde balon ile uçuş 1800’lü yılların başında yaygınlaşmaya başladı, bu gelişim atmosfer olaylarının ve 

yükseklik ilişkilerinin keşfedilmesini sağladı(Resim 1). Bu tecrübeler ve bilgiler doğrultusunda zeplin adı verilen 

yönlendirilebilir büyük balonlar geliştirilmeye başlanmıştır. Zeplinler; motorlar yardımıyla itme kuvvetiyle hareket 

ettirilen, dümen yardımıyla yönlendirilebilen bir tür hava gemisidir(Resim 2). Yönlendirilebilen ve kontrol edilebilen 

ilk hafif uçuş Henri Giffard tarafından 1852 yılında gerçekleştirilmiştir. Buharlı motor tahriki ile 24 km uçuş 

gerçekleştirmiştir. Yine 1884 yılında elektrik motoruyla tahrik edilen, kontrollü ve yönlendirilebilir uçuş Arthur Krebs 

ve Charles Renard tarafından La France zeplini ile gerçekleştirilmiştir (Kansu vd. 2006:127). 
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Resim 2. İlk uçuşunu yapan bir zeplin 1884 (http://tr.wikipedia.org) 

Uçuş tarihine damgasını vuran Wright kardeşlerin çalışmaları 1903 yılında başlamıştır(Resim 3). Kendi tasarımları olan 

çift pervaneli 12,5 metre kanat açıklığında ve 335 kg ağırlığındaki hava taşıtları ile 12 saniye havada kalmayı 

başarmışlardır. Devam ettirdikleri çalışmaları neticesinde 1905 yılında 38,4 km mesafeyi 38 dakikada uçarak havacılık 

tarihinde 30 dakikadan fazla havada kalarak bir çığır açmışlardır(http://www.wright-house.com). 

 

Resim 3. Wright kardeşler 

1909 yılında iki nokta arasında ilk uçuş yapılmıştır. Calais-Dover arasında gerçekleştirilen ilk uçuş yerden 100 metre 

yüksekte gerçekleştirilmiş ve bu yolculuk ile deniz üzerinden 38 km mesafe uçularak tarihte önemli bir yer almıştır 

(Kansu, 1971: 93). Uzun menzilli uçuşlar 1912 yılında başlamıştır. Garros Akdeniz üzerinde değişik noktalara uçuşlar 

gerçekleştirerek 125 km uçuş mesafesinden geliştirerek 730 km ye çıkarmış ve yaklaşık 8 saat uçmayı başarmıştır 

(Taşkesen 2006:39). 

Havacılık sektörünün hızlı gelişimi askeri çevreleri heveslendirmiş ve uçaklar ilk olarak birinci dünya savaşında 

kullanılmaya başlanmıştır. 1920’li yıllara gelindiğinde hava araçlarının hafifletilmesi çalışmaları yapılmış, ilk 

denemeleri 1930’lu yılların sonunda gerçekleştirilen helikopter uçuşları 1938 yılında başarıya ulaşmıştır. Helikopterler 

askeri ve sivil birçok alanda kullanım alanları bulmuşlardır. Havacılık sektöründe gelişmeler hızlı bir şekilde devam 

ederek 1960 yılında durduğu noktadan kalkış yapabilen Harier adında uçaklar geliştirilmiştir. Havacılıktaki bu 

gelişmeler insanoğlunun ay yolculuğu hayallerinin gerçeğe dönebileceğini göstermiştir (Braun vd. 1966:34). 

2.2.Havacılığın Türkiye’deki Gelişim Süreci 

Hezarfen Ahmet Çelebi (Resim 4) ve Lagari Hasan Paşanın (Resim 5) uçuş denemeleri ile başlayan Türk havacılık 

tarihi, 19. ve 20. Yüzyıllarda gelişen ve ilerleyen yabancı ülkeleri takip etmiş ve gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. M. 

Fesa Evrensev 1911 yılında Fransa’da pilot eğitimi alarak Türkiye’nin ilk sertifikalı pilotu olmuştur (Yalçin 2012:25). 

  

Resim 4. Hazerfan Ahmet Çelebi Resim 5. Lagari Hasan Paşa 

Birinci Dünya Savaşının başlaması birçok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de yatırım kaynaklarının 

azalmasına sebep olmuştur. Savaşlardan yıpranan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni uçak alımları için bütçe 

oluşturamıyordu. Bu mali sorunlar yurt genelinde hava kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik kampanyaların yapılmasına 

neden olmuştur. Bu bağış kampanyaları büyük ilgi görmüş, bu bağışların tek bir yerden organize edilmesi için 1925 
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yılında Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) kurulmuştur. Kurucu üyeler arasında pilot Vecihi Hürkuş, Şakir 

Hazım ve Hasan İskender yer alıyordu (Yalçın 2009:34). 

Türk Tayyare Cemiyetinin amacı; Türk milletine ve özellikle Türk gençliğine havacılığın sivil ve askeri alanda önemini 

öğretmek ve bilinçlendirmektir. Faaliyet alanları ise amatör pilot yetiştirmek, planör, model uçak geliştirmek ve 

paraşütçü yetiştirmektir. Hedefi ise; Havacılığı milletin işi yapmak ve bağışları yönlendirmekti (Yalçin 2012:35). 

Cemiyet faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra yaklaşık 2 milyon TL bütçeye sahip olmuş ve yurt genelinde 300 şube 

sayısına ulaşmıştır (Yalçın 2009:35). 

1925 yılında Türk Hava Kurumu ve Alman Junkers firması arasında yapılan anlaşma ile Türkiye’de uçak fabrikası 

kurulması kararlaştırılmıştır. TOMTAŞ (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi) adı altında fabrika inşaatına 1925’de 

başlamıştır. Gövde ve motor Kayseri’de, bakım ve onarım gibi kısımlar ise Eskişehir’de kurulmuştur(Resim 

6)(Kaymaklı 1997:169). 

 
 

Resim 6. Kayseri’de ilk uçak ve motor fabrikası Resim 7. İlk Türk yapımı uçak Vecihi 14 

Türk Hava Kurumu dünya çapında temsil edilebilmesi için 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonuna (FAI) 

üye olmuştur. Bu sayede uluslararası gelişmeler ve ilerlemeler daha iyi takip edilebilmiştir(Taşkesen 2006:74). 

Türkiye’nin havacılık sektöründe ilk sivil müteşebbisi Vecihi Hürkuş, kendi tasarımı olan Vecihi 14’ü (Resim 7) ve ilk 

deniz uçağını üretmiştir. İlk Türk uçuş okulunu açmış, ilk sivil pilotları yetiştirmiş ve ilk Türk özel havayolu şirketini 

kurmuştur(Yalçin 2012:81). 

Nuri Demirağ, dünyada yaşanan ekonomik krizlere rağmen İstanbul’da başlattığı uçak fabrikasıyla Türk Havacılık 

sektörüne hız kazandırmıştır.1936’da tek motorlu “Nu D-36” adında 2 kişilik uçağını üretmiştir (Resim 8). İki kişilik ilk 

uçağını 1936’da yapan Demirağ, adına da kendi isminin baş harflerini vererek “Nu D-36” adını verdi. 1938’de çift 

motorlu olarak üretilen “Nu D-38” uçağı Danimarka’ya satılmış ve bu sektörde ilk ihracat gerçekleştirilmiştir. Nuri 

Demirağ’ın ürettiği Nu D-38 tipindeki uçak 1938 yılında “Avrupa A klası” yolcu uçakları kategorisinde birinci 

seçilmiştir(Saldıraner 1992:33). 

  

Resim 8. İlk Türk yapımı yolcu uçağı Resim 9. Nuri Demirağ Gök Okulu 

Uçak fabrikasının yanı sıra uçuş okulu da açmıştır(Resim 9). 1945 yılında fabrikayı kapatmıştır(Yalçin 2012:26). 

Sivil hava taşımacılığı 1933’te 5 uçak ile Türk Hava Postaları adı ile başlatılmıştır. 1933 yılında Havayolları Devlet 

İdaresi İşletmeleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Bugünkü Türk Hava Yolları Anonim 
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Ortaklığı’nın başlangıcı olan kuruluş sivil hava yolu işletmeleri kurmak ve bunlarla taşıma yapmak üzere devlet 

tarafından yetkilendirilmiştir(Korul ve Küçükönal 2003:32). 

TOMTAŞ’tan sonra Türk Hava Kurumu resmi olarak uçak üretimine başlayan ikinci kurumdur. 1940 yılında Ankara’da 

Türk Hava Kurumu planör atölyesinin fabrika haline getirilmesiyle, Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajına 

başlanılmıştır. İlerletilen çalışmalar neticesinde Etimesgut’ta tam üretime geçilmiştir. Magister eğitim uçaklarının yanı 

sıra planör, eğitim, akrobasi, sağlık ve nakliye uçakları üretilmiştir. 1944 yılında bu fabrikanın yanında bir de motor 

fabrikası kurulmuştur. (Yalçin 2012:28). 

Sivil havacılık ikinci dünya savaşından sonra tam anlamıyla gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde yeni havaalanları 

yapılmaya başlanmış ve uçaklarda gelişmeler yapılmıştır. 1949 yılında Hava meydanları bürosu Bayındırlık 

Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve 1956 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesine dönüştürülmüştür. 

Havalimanlarının işletmesi ve güvenliğinin sağlanması bu kurumun görevleri arasındadır(Korul ve Küçükönal 2003). 

Sivil havacılık faaliyetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 

yani SHGM 1954 yılında kurulmuştur. (Saldıraner 1992:33). 

Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) 1973 yılında kurulmuştur. Sivil havacılık mevzuatındaki 1983 yılındaki 

değişiklikler ile yabancı yatırım teşvik edilmiş ve özel sektörün havacılık yatırımları desteklenmiştir. TUSAŞ Havacılık 

ve Uzay Sanayi (TAI) 1984 yılında yabancı ortaklı olarak kurulmuş ve F 16 tipinde avcı uçağı üretimine 

başlanmıştır(Saldıraner 1992:33). 

3.Ticari Havacılık Gelişim Süreci 

Eski askeri uçakların revize edilerek kullanılmaya başlandığı ikinci dünya savaşı sonrası havacılık sektörü ticari bir 

boyut kazanmıştır. Geniş gövdeli bombardıman uçaklarının hızlıca dönüştürülmesiyle Avrupa, Amerika ve diğer dünya 

ülkeleri arasında hava taşımacılığı yapan şirketler kurulmaya başlamıştır. Havacılık sektöründe birliği sağlamak ve 

kuralları düzenlemek amacıyla uluslararası otoriteler oluşturulmuştur. Bunlar ICAO, IATA, FAA, JAA, 

EUROCONTROL gibi düzenleyici kuruluşlardır. Bu ticari havacılık sektöründeki gelişmeler, 1964 yılında güvenlik ve 

konforun ön plana çıktığı Boeing 700 tipindeki uçakların üretilmesini sağlamıştır. Günümüz yolcu uçaklarının öncüsü 

olmuştur(Resim 10). 

  

Resim 10. Boeing-700 (tr.wikipedia.org). Resim 11. Ses hızını aşan ilk yolcu uçağı Concorde 

Savaşların sona ermesi sivil havacılık sektöründeki gelişmeleri hızlandırmış, 1976 yılında Concorde markasıyla bilinen 

ve dünyanın en hızlı hava aracı olan uçak üretilmiştir. Bu uçak ile ilk kez ses hızının üzerinde bir yolcu uçağı 

üretilmiştir (Resim 11)(tr.wikipedia.org). 

Bu yıllarda ülkemizde B707, F-27, DC-9 ve B727 tipindeki uçaklar ile yurtiçi ve yurtdışı hatlarda Türk Hava Yolları 

hizmet vermekteydi(turkishairlines.com.tr). Ülkemizde 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanununun 1983 yılında yürürlüğe 

girmesiyle havacılık sektörü büyük bir gelişim sürecine girmiştir. Bu dönem Türk hava Yolları için modernizasyon 

kapsamında uçak filosunu geliştirdiği, standardizasyon kapsamında hizmet standartlarını yükselttiği bir dönem 

olmuştur. Ticari kaygıların ön plana çıkmasıyla daha karlı dış hatlar planlanmaya ve hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

Bu kanun aynı zamanda özel havayolu şirketlerinin kurulmasına olanak sağlamıştır. Bu olanakları değerlendiren özel 

sektör havacılık firmaları uçak filolarını arttırmış ve ticari havacılık sektöründen daha fazla pay almaya başlamıştır. 

Eski uçaklarla operasyon yapmanın zorlukları, bakım onarım giderlerinin yüksek olması ve sermaye darlığından dolayı 

bazı özel teşebbüs havacılık şirketleri sektörden çekilmişlerdir. (Korul ve Küçükönal 2003:38). Hava yolu işletmelerinin 

gelişimiyle paralel olarak yer hizmetleri, bakım onarım ve hava terminal işletmeleri de giderek gelişmiştir. 

4.Sivil Havacılık Sektöründeki Güncel Gelişmeler 

Sivil havacılık sektöründe yürütülen faaliyetler sonucu ortaya çıkan kazanımlar ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak 

gelişmişliğin belirtisidir. 1980’den günümüze dünya çapında meydana gelen savaş, ekonomik kriz gibi olumsuz 

olaylara karşın; sivil havacılık sektörü devamlı büyüyerek, yıllık ortalama %4-%5 artış sağlamıştır. Türkiye’de 

havacılık sektörü dünyadaki gelişmelerle kıyaslandığında daha hızlı gelişmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın yürüttüğü uygulamalar sektörün büyümesini son 10 yılda yıllık ortalama %14’lere çıkarmıştır. Sektördeki 
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gelişme ve büyüme konusunda uluslararası kuruluşlar ve uçak üreticilerinin yaptığı orta ve uzun vadeli tahminler 

büyümenin 2030’lu yıllara kadar süreceğini göstermektedir. 

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 2014 verilerine bakıldığında 2013 yılına göre %5,9 artış ile toplam 3,2 

milyar tarifeli yolcu taşımacılığı (gelen-giden 6,4 milyar) gerçekleştiği görülür. 2014 yılı tarifeli uçak kalkış sayısı da 

son zamanlarda en üst değerini gerçekleştirerek 33 milyon olmuştur. Dünya kargo taşımacılığı trafiğinde de 2013 yılına 

göre yük ton-km. ölçeğinde %4,6 artış gerçekleşmiştir. Dünyadaki bu gelişmelere Türkiye ortalamanın üzerinde yer 

alarak yolcu taşımacılığında artışlar sağlamıştır. 2014 yılında iç hatlar hava trafiği, bir önceki yıla oranla %12’lik artışla 

85 milyon yolcu sayılarına ulaşmıştır. Dış hatlar hava trafiğinde bir önceki yıla oranla % 10 artışla 80 milyon yolcu 

sayılarına ulaşılmıştır. 2014 yılı toplam yolcu taşımacılığı bir önceki yıla oranla %10 artış göstererek 165 milyon yolcu 

sayılarına ulaşmıştır. Aynı yılda altı havayolu firması tarafından yurtiçi havayolu trafiği 7 merkezden 53 noktaya 

gerçekleştirilmiştir. Aynı zaman diliminde 108 merkezden 237 noktaya dış hat seferleri düzenlenmiştir. Türkiye 

genelinde 2014 yılında havacılık sektöründe 1231 uçak kullanılarak hava trafiği sağlanmıştır, bu hava taşımacılığı 5 ana 

kurum faaliyetleri olarak sağlanmıştır. Bu kurumların 13 tanesi havayolu, 65 tanesi genel havacılık, 39 tarım ilaçlama, 

50’si hava taksi ve 25’i ise balon işletmesi olarak faaliyet göstermektedir(Tablo ). 2014 yılında bir önceki yılda 385 

olan uçak sayısı 37 artışla 422’ye çıkmıştır. Bu uçak filosundaki artış ile havayolu şirketlerinin koltuk sayıları 76 bin 

sayılarına ulaşmıştır. Sivil havacılık kurumlarında istihdam edilen personel sayısı 200 bin kişiye dayanarak, havacılık 

sektörü 60 milyar Türk lirası cirolara ulaşmıştır. Aynı yılda kargo taşımacılığında %17 azalma gerçekleşmiş ve kargo 

taşıma kapasitesi 1350 ton mertebelerine gerilemiştir. Sivil havacılık genel müdürlüğünün verilerine göre; 2014 yılında 

yurt içi ve yurt dışında tarifesiz ve tarifeli olarak 53 hava limanı hizmet vermiştir. Bu hava limanlarının 15 tanesi sadece 

yurt içi hatlarda çalışırken 38’i de hem yurt içi hem de yurt dışı hatlarda hizmet vermiştir, ayrıca bu hava limanlarına ek 

olarak helikopter taşımacılığının gerçekleştirile bilmesi için 69 adet heliport hizmet vermiştir(Tablo ). 

Tablo 1. 2013-2014 Yıllarında Havacılık Sektörünün Durumu (TOBB 2015:18) 

Hava Taşıma işletmeleri 2013 2014 

 

Hava Araçları 2013 2014 

Havayolu İşletmesi 13* 13* Havayolu İşletmeleri 385 422 

Hava Taksi İşletmesi 53 50 Hava Taksi İşl. 214 212 

Genel Havacılık İşl. 53 65 Genel Havacılık 283 322 

Balon İşletmesi 22 25 Balon İşletmesi 203 213 

Zirai İlaçlama İşl. 39 39 Zirai İlaçlama İşl. 58 62 

Toplam 180 192 Toplam 1.143 1.231 

*1’’i yolcu ve kargo, 3’ü sadece kargo 2015 Ocak Sonu; 1.245 

Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları* 
 

DHMİ Tarafından İşletilen 47 47 Yer Hizmetleri Kuruluşları 

Diğer Şirketlerce İşletilen 5 5 A Grubu 3 3 

Toplam 52 53 B Grubu 16 17 

*Önceden müsaadeye tabi askeri havalimanları ile 

özel kullanımlı havalimanları dâhil değildir. 

C Grubu 28 27 

Yetkilendirme 
  

 
Toplam 47 47 

Özel Sektör Terminal İşleticileri 
 

Dış Hat 9 9 Bakım ve Eğitim İşletmeleri 

İç Hat 7 8 Bakım Organizasyonu 54 61 

 
Uçuş Eğitim Org. 32 29 

Heliportlar 54 69 Tip Eğitim Organizasyonu 14 14 

  
Toplam 100 104 

Türkiye sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu kuruluşlarının 13’ü havayolu şirketidir. Bu havayolu 

şirketlerinin 4’ü ise aynı zamanda kargo taşımacılığı faaliyetinde de bulunmaktadır. Sektörde 2012 yılında 370 uçak 

operasyon gerçekleştirirken bu sayı 2013 yılında 355 uçak sayısına, 2014 yılında ise toplam 53 artışla 422 uçak sayısına 

çıkmıştır, operasyon gerçekleştiren uçakların 30 tanesi kargo uçağıdır. Mevcut koltuk kapasitesi 80000’e ulaşmışken, 

kargo yük kapasitesi de 1500 tonlara ulaşmıştır. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve filo yapıları  

 

Tablo 1’dE verilmiştir. 

Sektörde Türk Hava Yolları büyüyüp gelişirken diğer özel havayolu kuruluşları da sektörde varlıklarını inişli çıkışlı bir 

trend de sürdürmeye devam etmektedirler. Onur Air uçak sayısını azaltarak %28 oranında uçak filosunu azaltmıştır. 

Uçak filosuna 21 uçak alarak uçak filosunu %66 büyüten Güneş havayolları hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Diğer 

firmalar ise birkaç uçak ekleyip çıkartaraktan sektördeki mevcut pozisyonlarını korumuşlardır. Sektörde faaliyet 

gösteren iki şirket farklı nedenlerden tüm uçak filolarını satarak sektörden çıkmışlardır. 
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Tablo 1. Havayolu şirketleri ve filo yapıları (TOBB 2015:28) 

TC HAVAYOLU 

ŞİRKETLERİ 

K
U

R
U

L
U

Ş
 

Y
IL

I 

Y
O

L
C

U
 

U
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A
Ğ

I 
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O

L
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U
K

 

K
A

P
A

S
İT

E
 

K
A

R
G
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U
Ç

A
Ğ

I 

Y
Ü

K
 

K
A

P
S

. 

(k
g

) 

T
O

P
L

A
M

 

U
Ç

A
K

 

Türk Hava Yolları (THY) 1933 189 35.866 8 459.000 197 

ONUR AIR 1992 23 5.169 - - 23 

PEGASUS 1990 42 7.908 - - 42 

GÜNEŞ (SUN) EKSPRESS 1989 53 9.387 - - 53 

ATLAS JET 2001 16 3.204 - - 16 

SIK-AYHT 2001 0 0 - - 0 

TURİSTİK HT (CORENDON) 2004 8 1.471 - - 8 

HÜRKUŞ (FREE BIRD) 2001 8 1.520 - - 8 

İZAIR 2005 5 930 - - 5 

TAILWIND 2009 5 840 - - 5 

SAGA 2004 0 0 - - 0 

BORA JET 2008 6 344 - - 6 

MNG (KARGO) 1996 
  

9 413.869 9 

ACT (KARGO) 2004/2011 - - 8 557.686 8 

ULS (KARGO) 2004/2009 - - 5 208.575 5 

TOPLAM 
 

355 66.639 30 1.639.130 385 

 

Havacılık sektöründe Türkiye’de 2014 yılında gerçekleştirilen iç hat uçuşlar 7 merkezden 53 noktaya 6 havayolu 

kuruluşu ile gerçekleştirilmiştir. Aynı yılda 108 ülkede 237 noktada dış hat uçuşları gerçekleştirilmiştir. Bu hava 

taşımacılığının iç hatlarda gerçekleştirilen operasyonlarının% 53’ünü Türk Hava Yolları ile beraber Anadolu jet 

gerçekleştirmiştir. Onları % 27 ile Pegasus havayolları, % 8 ile Onur havayolları, % 6 ile Atlas jet, % 5 ile Sun Express 

ve % 1 oranında da uçuş oranı ile Bora jet takip etmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. 2014 Yılı Yurt İçi Yolcu Taşımacılığında Havayolu Şirketleri Yolcu Trafik Payları (TOBB 2015:30) 

Sivil havacılık sektöründe 2014 yılında, iç ve dış hatlarda da gerçekleşen toplam uçak trafiği bir önceki yıla oranla % 10 

artışla yaklaşık bir milyon üç yüz elli bine ulaşmıştır. İç hatlarda gerçekleşen toplam uçak trafiği bir önceki yıla oranla 

% 10 artışla yaklaşık yedi yüz elli bine ulaşmıştır. Dış hatlarda da gerçekleşen toplam uçak trafiği bir önceki yıla oranla 

% 9 artışla yaklaşık altı yüz bine ulaşmıştır(Şekil 2). 
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Şekil 2. 2005-2014 iç hat-dış hat toplam uçak trafik gerçekleşmeleri (TOBB 2015:44) 

Sivil havacılık sektöründe 2014 yılında, iç ve dış hatlarda da gerçekleşen toplam uçak trafiğindeki artış, son yıllarda 

kargo taşıma trafiğine de yansımıştır. Bu artış 2013 yılına oranla yaklaşık % 17 oranındadır. 

Uluslararası havalimanları konseyi (ACI) verilerine göre ülkeler arasında yapılan toplam yolcu trafiği 

karşılaştırmasında, Türkiye 73 milyon yolcu ile dünyada sekizinci sıradadır (Şekil 3). Bu veriler doğrultusunda iç 

hatlarda gerçekleşen toplam uçak trafiği 76 milyona ulaşarak dünyada 12. sıraya gelmiştir. 

 

Şekil 3. 2013 Yılı Dünya Toplam Dış Hat Yolcu Hareketi (TOBB, 2014) 

Türkiye’nin Avrupa havayolları arasında yapılan 2013 yılı araştırma sonuçlarına göre iç hat yolcu taşımacılığında 

üçüncü ülke olmuştur. Avrupa havayolları arasında dış hat yolcu taşımacılığında ise altıncı sıraya yerleşmiştir. Bir 

önceki yılda toplam uçuş hareketliliğinde on dördüncü sıradayken, 2013 yılında mevcut konumunu korumuştur. 

3.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Endüstriyel anlamda havacılık sektörüne 1900’lü yılların başında adım atan Türkiye; 1925’de uçak üretimi yapmış ve 

Danimarka’ya ihracat gerçekleştirmiştir. Bu önemli gelişme, ivmelenme 1938’e kadar devam etmiş ve Atatürk’ün 

“İstikbal göklerdedir.” Sözüyle perçinlenmiştir. Ancak 1938’den sonra duraklama yaşanmıştır. 1984’ten sonra yeniden 

atağa geçen sektör, 2000’li yıllarda gelişen ekonomik etkenler ve teknolojik faktörler sayesinde dünya çapında önemli 

bir gelişme göstermiştir. Özellikle havayolu taşıma işletmeciliği konusunda dünya devleriyle yarışır hale gelmiştir.  

Havacılık sektöründe 1920’li yıllarda yaşanan hızlı gelişmelerin önünün kesilmesi sektörde duraklamaya neden olduğu 

için bu duraklamadan ders çıkarıp yeniden yaşanmaması adına daha proaktif çalışmalar yürütülmelidir.(Annaç Göv 

2015:163) 
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Sektörde istihdamda büyüme sağlanarak 2003 yılında 65000 civarında olan çalışan sayısı 2013 yılında 180000’i 

aşmıştır. Son 12 yılda havacılık dünyada yılda ortalama %5 büyürken, Türkiye’de %14,5 büyümüştür. Bu büyüme 

rakamlarıyla birlikte eğitimli personel ihtiyacı artmaktadır. Büyümenin 30 yıl daha süreceği tahmin edilmektedir. Bu 

paralelde hem işletmeler alt yapı olarak insan kaynakları bakımından kendilerini geliştirmelidirler. Sektörün ihtiyaç 

duyduğu kalifiye, donanımlı alanında uzman kişiler eğitilmelidir. Havacılık sektörünün gelişmesi, havacılık sanayisinin 

yanında sektördeki kişi ve kurumlara gereken önemin verilmesiyle sağlanabilir. 

Son yıllarda sivil havacılık bakım, onarım ve eğitim hizmetlerinde de gelişmeler sağlanarak Türkiye bölgede öncü 

duruma gelmiştir. İstanbul’daki mevcut havalimanlarına üçüncü havalimanının eklenmesiyle Türkiye’nin sektördeki 

liderliği daha da güçlenecektir. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi olan Türkiye, milli 

bölgesel yolcu uçağı, ilk milli haberleşme uydusu, havacılık ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde faaliyetleri 

yürütecek Türkiye Uzay Kurumu’nun kurulmasına önem vermektedir.  Tüm bu ilerlemelere paralel olarak ihtiyaçlar 

sürekli değişmekte ve bu değişimlere uygun teknolojik yenilikler sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Yüzyıllardan bugüne dünya üzerinde her zaman etkin olan uluslararası ticaret kavramı her geçen gün önem kazanmakta 

ve önemini de artırmaya devam etmektedir. Bununla birlikte etkin bir lojistik yönetimi ve entegrasyonu sağlanmış 

uygun tedarik zinciri yönetimi yaklaşımıyla uluslararası ticaret kavramı daha da çok değer kazanmaktadır. Ülkeler arası 

ilişkilerin ve ekonomik bağın geliştirilmesindeki en önemli kavram olan uluslararası ticaret kavramı ülke ekonomileri 

açısından hayati öneme sahiptir. Lojistik sektörünün ağırlık kazandığı ülke ekonomileri ise bundan aldığı güçle ülkeler 

arası ilişkilerin kurulmasında etkili olmakta ve ekonomik yönden de gelişmektedirler. Bununla birlikte etkin bir tedarik 

zinciri yönetimini uygulayan firmalar için de başarıyı beraberinde getirecektir. 

Lojistik sektörü, uluslararası ticaretin geliştirilmesindeki amiral gemisi konumu ile her zaman önemini koruyacaktır. 

Uzun yıllar ülkemiz ekonomisi içinde firmalara lojistik destek vererek onlara katma değer sağlayan, birçok lojistik 

firması bulunmaktadır. Bu çalışmamızda uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik ilişkisi, uluslararası ticaret ve 

tedarik zinciri yönetimi kavramları incelenecek olup, uluslararası ticarette ülkemiz ve dünya genelindeki ofisleri ile 

lojistik sektörüne hizmet veren, lojistik bazlı çözüm odağı yaklaşımı ile ülkemiz uluslararası ticaretinin geliştirilmesinde 

önemli bir yeri olan dış ticaret firmalarına yön veren, Hitit Grup bünyesinde hizmet veren Hitit Lojistik firması 

incelenecek olup, firmanın uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Dış Ticaret, Tedarik Zinciri Yönetimi 

 

INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

(HITIT TRANS CASE) 

 

ABSTRACT 

International trade concept has always been active in the world today gaining importance every day for centuries and 

continues to increase importance. Moreover; it provided an efficient logistics management and integration with the 

international trade supply chain management approach and the concept has gained more and more value. International 

trade concept is the most important factor to develop the relations between Intergovernmental relations and economy 

and this concept has been vital for countries’ economies. With the power country economies in which logistic sector has 

gained efficacy it started to be effective. In relations between countries and started to develop in terms of economy. 

Moreover; it will bring success to the companies which apply supply chain management. 

 

Logistic sector will always keep its importance in the development of international trade by remaining the flagship 

There are many logistic companies which provide added value to many companies by supporting them logistically for 

the country’s economy for many years. In this study; firstly, international trade, the relationship between international 

trade and logistics and the relationship between international trade and supply chain management will be examined. 

mailto:osmanesmen@selcuk.edu.tr
mailto:abeduk@hotmail.com
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Secondly, Hitit Logistics company within the structure at Hitit Group which serves to logistics sector with it’s 

international trade offices in Turkey and worldwide and, which guides foreign trade companies that have an important 

place in developing Turkey’s international trade with it’s logistically based problem-solving approach will also be 

investigated. Lastly; the company’s international trade, logistics and supply chain management activities will be 

examined. 

Keywords: Logistics, International Trade, Supply Chain Management 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzün ekonomik koşulları dikkate alındığında çok az malın üretildiği yerde tüketildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte insanların ve örgütlerin gereksinim duyduğu her malı kendisinin üretmesi ve ürettiğini de kendisinin tüketmesi 

olanaksızdır. Dolayısıyla, öncelikle üretim işletmeleri mevcut veya potansiyel müşterilerini, toplumu ve çevreyi dikkate 

alarak neyi, ne kadar, nerede ve nasıl üreteceğine karar verdikten sonra, malların tüketiciye ulaştırılmasına da 

odaklanmalıdır. Çünkü pazarlamada etkinliğin sağlanması ve ülke ekonomisinin kalkınması için dağıtım ve lojistik 

faktörleri yaşamsal önem taşırlar (Canıtez, 2011:35). İşte bu noktada, üretilen malların tüketiciye ulaştırılmasında, 

uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri kavramları bir araya gelmektedir. Bu çalışmada Hitit Trans firmasının 

uluslararası ticaret ve lojistik ilişkisi incelenecektir. 

2. ULUSLARARASI TİCARET 

Günümüzde dünya üzerinde hiçbir ülke, tek başına kendi kendine yetecek bir durumda bulunmamaktadır. Ülkeler, 

kendilerinde üretilmeyen bazı ürün, hizmet ve üretim faktörlerini başka ülkelerden ithal etmekte, kendilerinde bulunan 

veya üretilen bazı ürün, hizmet ve üretim faktörlerini ise ihraç etmektedirler. Örneğin Türkiye petrolü, İngiltere 

pamuğu, Japonya demir ve kömürü, Mısır otomobili dışarıdan ithal etmektedir. Bu ürünler adı geçen ülkelerde ya hiç 

bulunmamakta ya da diğer ülkelerdekine oranla daha pahalı üretilmektedir. Bu nedenle ülkeler birbirlerine giderek 

bağımlı duruma gelmektedir (Yağcı, Kılıç, 2014:378). 

Ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denilmektedir. Dış ticaret ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisidir. 

Bu nedenle ülkeler birbirleri ile yaptıkları anlaşmalarla ihracatlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri iç ve dış ticaret potansiyellerini oluşturmaktadır. Dünyada üretim imkanları ve hammadde rezervleri 

düşünüldüğünde kendi kendine yetebilen bir ülke bulunmamaktadır. Bu yönüyle dış ticari faaliyetler hayati öneme 

sahiptir. Günümüz dünyasında ülkeler ticari menfaatleri adına büyük birliktelikler oluşturmaktadırlar. Bunlara örnek 

olarak; Büyük Arap Serbest Ticaret Anlaşması (GAFTA), Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması 

(NAFTA) verilebilir. Uluslararası fuar ve organizasyonlar, işadamları heyetleri ile gerçekleştirilen iş gezileri ülkeler 

arası dış ticareti artıran en önemli faaliyetlerdendir (www.ekodialog.com). 

Ülkenin gereksinimlerinin belirlenmesi, uluslararası ticarete yönelik stratejik planlama, rekabet ve pazar analizlerinin 

yapılması, hedef ülke pazarlarının seçilmesi ve bölümlendirilmesi, stratejik pazarlama kararları da (ürün – fiyat – 

tutundurma – dağıtım ve lojistik) uluslararası ticaretin temel işlevleri ve konusunu oluşturmaktadır (Canıtez, 2011:23-

25). 

3. ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ 

Lojistik, uluslararası ticarette ihracata veya ithalata konu olan mal ve bu malın fiyatıyla, tutundurması kadar önemlidir. 

Lojistik; belirli bir bedel karşılığında müşterinin talebini karşılamaya yönelik olarak bir ürünün ihracatçı ülkedeki 

üretim yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetimidir 

(Canıtez, 2011:163). 

Uluslararası taşımacılık ve lojistik, dış ticarete konu olan fiziksel malların, yurt dışına sevk edilmesinde satılan veya 

satın alınan mamulün tamamlayıcısı ve ayrılmaz önemli bir parçası olmuştur. Lojistik, ekonomik gelişmenin 

merkezinde yani kalbindedir. Lojistik, ulusal kalkınma, uluslararası ticaret, bölgesel entegrasyon ve dolayısı ile 

küreselleşmede çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası ticaretin hızla yaygınlaştığı 

bir ortamda lojistiği küresel boyutta düşünmek ve ona göre hareket etmek gerekmektedir (Çancı, Erdal, 2013:43-45). 

Ulusal ekonomilerin kalkınmasında ve gelişmesinde, dağıtım ve lojistik faktörleri büyük sorumluluklar üstlenirler. 

Çünkü bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi çok sayıda çeşitli pazarlara ulaşılmasıyla mümkündür (Canıtez, 2011:35). 

İşte bu noktada uluslararası ticarette lojistiğin önemi daha da çok ortaya çıkmaktadır. 

4. ULUSLARARASI TİCARET VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management, SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, 

doğru fiyatla tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para 

akışının entegre yönetimidir (www.tusiad.org). Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin 

entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır 

http://www.ekodialog.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri
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(tr.wikipedia.org). Uluslararası ticarette etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturmak firma açısından da hem ürün 

sunumu hem de müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. 

Küreselleşme ile birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının da hızla değişmesiyle pek çok şirket farklı ürünleri eş 

zamanlı olarak ve daha düşük fiyatla pazara sunabilmektedir. Bir ürünün parçalarının üretildiği yan sanayicisinden ana 

firmaya, toptancıdan bayilere ve nihai müşteriye kadar ulaşımındaki fiziksel ürün, bilgi ve para akışına bir bütün olarak 

tedarik zinciri denilmektedir. Ürünün tedarik zincirinin tasarım aşamasından tüketim aşamasına kadar tüm aktörleri 

kapsayan ağın bütününü idare etmek işletmeler açısından stratejik bir konu haline gelmiştir (Acar, Köseoğlu, 2014:45). 

Uluslararası ticaret açısından dış ticaret yapan firmalar için etkin bir tedarik zinciri yönetimi,  bu firmalara katma değer 

yaratacak, ürün ve yönetiminde de daha başarılı bir duruma getirecektir. 

5. HİTİT TRANS ÖRNEĞİ 

Türkiye için hem ulusal hem de uluslararası bazda lojistik sektöründe hizmet veren Hitit Trans (Hitit Grup bünyesinde 

faaliyet göstermektedir) firması hakkında firma Genel Müdürü Sayın Şener Köksal Beyin katkıları ile kısaca bilgi 

vereceğiz. 

5.1 FİRMA GEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ 

Hitit Trans, 25 yılı aşkın tecrübeye sahip Hitit Gümrük Müşavirliği tarafından, 1998 yılında Ankara’da Türk ortaklardan 

kurulan, Hitit Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir uluslararası lojistik firmasıdır. Ayrıca, dünya devlerinin tamamının 

olduğu Türkiye lojistik pazarında Ankara’dan büyüyerek Türkiye’ye yayılan ve tamamen yerli bir firma olarak tüm bu 

firmalarla rekabet ederek ismini sektöre duyurmayı başaran ilk ve tek firmadır. 

Hitit Trans, kuruluşundan bu yana geçen 18 yıl içerisinde faaliyetlerini İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve 

Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin belli başlı tüm şehirlerine yaymıştır. Bugün deneyimli ve müşteri odaklı 100’ü 

aşkın personeliyle uluslararası hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığı, gümrükleme, depolama, proje taşımacılığı, 

sigortalama ve dağıtım hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. 

Hitit Trans, sahip olduğu yurt dışı acentelikleri arasına 2011 yılı başında IJS Global Logistics’ i  katarak Türkiye’de tek 

yetkili acentelik anlaşmasını imzalamış ve acente ağını tüm dünyaya yaymıştır ( IJS,  sektöründe dünyadaki en büyük 

firmalardan biri olan ve yıllarca ülkemiz belli başlı savunma sanayi firmaları başta olmak üzere Türk Savunma 

Sanayisine uzun yıllar hizmet veren AEI’ nin yönetim kadrosu tarafından kurulmuş ve bugün sahip olduğu ofis ve 

yetkili acenteleri aracılığı ile dünyanın her noktasında hizmet veren bir organizasyon haline gelmiştir, müşterilerine en 

hızlı ve kaliteli hizmeti sağlamayı hedefleyen IJS, yatırımlarını bu yönde oluşturmuş ve bu amaçla tüm ofis ve 

acentelerini birbirine bağlayan IT altyapısını kurmuştur. Sahip olunan bu sistem tüm müşterilerin kullanımına açık olup, 

özel kod ve şifrelerle her türlü sevkiyat ve sipariş takibi on - line olarak yapılabilmektedir). 

5.2 FİRMANIN ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ 

YÖNETİMİ POLİTİKASI 

Hitit Trans kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı alanında “ Freight Forwarder “ – “ Taşıma üstlenicisi “ olarak 

faaliyet göstermektedir. Sektörde uzun yıllardır deneyim sahibi kadrolar tarafından yönetilen Hitit Trans,  dünya 

genelinde güçlü ve konusunda uzman acenteleri kanalıyla Türkiye’den Dünya’nın hemen tüm limanlarına ve birçok 

merkezi limandan Türkiye’ye, dünya ekonomisinin gelişen dinamiklerine uygun, etkin ve çağdaş anlayışıyla doğru 

zamanda, doğru yerde, doğru fiyatla müşterilerine hizmet sunmaktadır. Firma; uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik 

zinciri yönetimi politikasında rakiplerinden her zaman bir adım önde olma ve müşteri memnuniyetini esas almaktadır. 

5.2.1 FİRMANIN ULUSLARARASI TEDARİKÇİLERİ 

Hitit Trans için taşımacılık; karayoluyla, havayoluyla, denizyoluyla ve demiryoluyla bir bütündür. Günümüzde 

taşımacılığın yeni boyutlar kazanması ile birlikte (Artık bir ülkeden ülkeye mallar tek vasıtayla taşınmamakta, kombine 

taşımacılık alternatifleriyle en ekonomik rotaların çizilmesi, malların  güvenli, sigortalı ve hesaplı bir şekilde kara, hava, 

deniz ve demiryoluyla tüm dünya ülkelerine en kısa sürede ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır) Hitit Trans, bu 

kurumsal anlayışla, taşımalara çözüm üreten yaklaşımıyla, tedarikçileri ve müşterileri ile bütünsel şekilde optimum 

taşıma organizasyonlarını yürütmektedir. Hitit Trans, tedarikçileri ile globalleşme çerçevesinde karşılıklı olarak 

destekleme ve problemler esnasında çözüm üretme yolları ile hareket etmekte olup tam müşteri memnuniyeti ve sıfır 

hata prensipleri ile hareket etmektedir. 

Denizyolu taşımacılığında aracısız, direk gemi acenteleri ve armatörleri ile işbirliği halinde olup, başta Msc, Maersk, 

Arkas, Uasc, Cma Cgm, Hamburg Süd, Sermar, Borchard, Turkon, China Shipping gibi bünyesinde birçok gemi ve 

konteyner barındıran uluslararası hatlar ile ticari olarak                 yıllık bazda anlaşmalar yapmakta ve gemi 

acentelerinden aylık ithalat ve ihracat olarak navlun fiyatlarını tedarik etmektedir, ayrıca açık yük gemi sahipleri ile de 

spot işlerde anlaşmaları ile navlun fiyatlarını tedarik etmektedir. Kazanılan işlerde tedarikçileri ile karşılıklı güven 

çerçevesinde ortak olarak operasyonlarını yürütmekte, liman hizmetlerini sunmakta, elleçleme işlemlerini yapmakta ve 

problemler esnasında da müşteriye hissettirmeden çözüm yolları çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir. Kombine 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri_yönetimi
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taşımacılığın en önemli halkası olan konteyner taşımacılığı ile Türkiye’den denizaşırı ülkelere ister limandan limana, 

ister kapıdan kapıya FCL (Komple konteyner) ve LCL (Parsiyel konteyner) hizmetleriyle tedarikçi firmalar ile 

hizmetlerini vermektedir. 

Havayolu taşımacılığında da aracısız, direk uçak firmaları ile işbirliği halinde olup, başta THY,  Air France, British 

Airways, Delta Airlines, KLM, Lufthansa, Emirates gibi bünyesinde birçok uçak barındıran uluslararası uçak firmaları 

ile ticari olarak yıllık bazda anlaşmalar yapmakta ve aylık ithalat ve ihracat olarak navlun fiyatlarını tedarik etmektedir, 

ayrıca Charter servis veren uçak firmaları ile de spot bazda anlaşmalar ile navlun fiyatlarını ve operasyon olarak 

işbirliğini tedarik etmektedir. Hitit Trans, farklı ağırlıkta ve çeşitteki tüm ürünlerin toplu taşınmasını sağlamaktadır ve 

hava kargo hizmetlerinde de en güvenli hizmeti en uygun ücretlerle esnek koşullarla sunmaktadır, ayrıca havayolu 

firmaları ile birlikte yükleme ve boşaltma işlemlerini yürütmekte bunu da havayolu tedarikçi firmaları ile karşılıklı 

olarak işbirliği ile sağlamaktadır. Düzenli konsolidasyon ve teke tek servisleriyle mallara ait ithalat – ihracat evraklarını 

da hazırlamakla birlikte, yüklemeleri havayolu acenteleri ile takip etmekte ve kapıdan kapıya taşıma imkanı da 

vermektedir. 

Karayolu taşımacılığında ise; Avrupa’da gümrük birliği ile birlikte taşımacılıkta da hizmet anlayışı değişmiştir. Yeni 

anlayışla birlikte, ekonomik hizmet vermek ve sürat önem kazanmıştır. Alıcılar, toplu alım yerine daha az partiler 

halinde alım yapma imkanına kavuşmuş ve bu çağdaş anlayışla parsiyel taşımalar da hız kazanmıştır. Parsiyel 

taşımacılık için gereken uzmanlık, bilgi ve deneyim Hitit Trans’ ın tedarikçi firmaları (Willi Betz, Gemalmaz, 

Selamoğlu ve Karadeniz Nakliyat gibi) ile birlikte karşılıklı olarak yaptıkları değerlendirmelerle müşterilerinin ithalat 

ve ihracatlarına yönelik kolaylıklar sağlanmış, operasyonel ve evraksal açıdan (Her ülke için gerekli evrakların 

hazırlanması ve transit geçişler için gerekli evrakların tedariği gibi) desteklemeleri ile aşılmıştır. Aynı şekilde komple 

tır yüklemelerinde de gereken her türlü destek hem Hitit Trans hem de tedarikçi firmalarınca yapılmakta olup, 

gerektiğinde tedarikçi firmaların kendi depolarında da müşterilerinin malzemelerinin depolanması ve yurtiçi 

dağıtımlarında aktarma merkezleri olarak hizmet alınmaktadır. 

Demiryolu taşımacılığı içinde yeniden revize edilen kurumsal yapısı ile Hitit Trans çözüm odaklı bir şekilde yurtiçi ve 

yurtdışı taşımacılıklarında demiryolundan da faydalanmak istemektedir, özellikle Orta Asya ülkeleri ve İran ile yapılan 

taşımalarda tedarikçi demiryolu firması ile karşılıklı olarak anlaşma yapılmaya çalışılmakta ve onlardan gereken 

operasyonel destek ve navlun fiyatı taleplerinde desteklemelerini beklemektedir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda 

hizmete başlayan  Konya – Mersin, Kayseri – Mersin, Gaziantep – Mersin, Ankara – İstanbul demiryolu konteyner 

taşımacılığı ile tedarikçi firmaları aracılığıyla daha ucuz ve güvenli  bir şekilde tedarikçi firmasının lojistik desteğini 

alarak (Fabrikadan malzemenin alınması için istasyon – yükleme yeri iç nakliye organizasyonu yapılması , depolama 

gibi) hizmetlerini sürdürmektedir. 

5.2.2 FİRMANIN LOJİSTİK HİZMETLERİ 

Hitit Trans, denizyolu taşımacılığında müşterilerinin yüklemeleri ile ilgili uygun navlun fiyatları sunmakta, ayrıca 

yükleme organizasyonu sunarak malzemelerin teslim alınması, limana taşınması, vekalet dahilinde gümrük hizmetleri 

sunulması, evrak takibi ve yüklemenin teslimi ile ilgili takiplerin yapılması gibi hizmetlerle müşterilerinin talebi 

çerçevesinde hizmetlerini sürdürmektedir. 

Firma karayolu taşımacılığında; Avrupa’da gümrük birliği ile birlikte daha da gelişen uluslararası ticaret ile ekonomik 

hizmet ve sürati dikkate alarak müşterilerine dağıtım, depolama, numune gönderimi, gümrükleme, transit ticaret 

işlemleri, komple ve parsiyel taşıma şekilleri ile uygun navlun ve taşıma hizmetlerini sunmaktadır. 

Dünya’da hava taşımacılığı her geçen gün artmakta ve reel sektör günümüz rekabet şartları içerisinde sıfır stokla 

çalışma ve tam zamanında üretim felsefesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni pazarlar için bir numune, az kiloda 

veya küçük hacimde bir mal gönderme gerekmekte ama firmalar açısından nakliyesinin nasıl yapılacağı 

düşünülmektedir. Hitit Trans, farklı ağırlıkta ve çeşitteki tüm ürünlerin toplu taşınmasını sağlamaktadır. Hava kargo 

hizmetlerinde de (Yükleme, depolama, gümrükleme, dağıtım olarak) en güvenli hizmeti en uygun ücretlerle esnek 

koşullarla müşterilerine sunmakta ve problemlerinde empati hisleri çerçevesinde desteklerini sunmaktadır. Düzenli 

konsolidasyon ve teke tek servisleriyle müşterilerine ait malları ithalat – ihracat evrakını hazırlamakla birlikte, 

yüklemeleri onların adına takip edip ve kapıdan kapıya taşımalarını da yapmaktadır. 

Demiryolu taşımacılığı müşterilerine diğer taşıma şekillerine oranla alternatifler sunmakta ve yüklenecek malzemelerin 

durumuna göre (Konteyner içi veya açık yükleme açısından) transit süresi olsun, navlun ücreti açısından olsun 

tekliflerini sunmakta ve kazandığı işlerle operasyonlarını yürütmektedir. Özellikle yurtiçi taşımacılığında fabrikadan 

malzemenin alınması için istasyon – yükleme yeri iç nakliye organizasyonunun yapılması ve depolama hizmetlerini 

müşterilerine sunmakta, gemilerin cut-off  (Son yükleme günü ve beyanname teslim süresi) durumlarına göre ufak tefek 

aksaklıklar olsa da müşterilerinin karşılıklı işbirliği ve anlayışları ile hizmetlerini sürdürmektedir. 

Hitit Trans ’ın 2011 senesi içinde oluşturduğu diğer bir hizmet  “Uluslararası değerli kargo taşımacılığıdır“.  İtalyan 

Ferrari firması ile ortak geliştirilen bu proje kapsamında Hitit Trans dünyanın her yerine veya dünyadan Türkiye’ye 
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özel güvenlik ekip ve önlemleriyle değerli kargo taşıması yapabilmektedir. Yine 2011 yılı içerisinde yapılmış olan bir 

diğer Hitit Grup yatırımı ise Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açılmış olan geçici depolama alanı ve antreposudur. 

Hizmetlerini daha ileriye götürebilmek için firmanın uyguladığı stratejiler şöyledir; 

- Kısa dönem depolama ve elleçleme, dağıtım, satın alma yönetimi (POM), 

- Satıcı yönetimi, pick and pack, barkodlama / etiketleme, özel paketleme hizmeti, 

- Yatırım teşvik / dahilde işleme belgeli işlemler, Hava, deniz aracı-donatım ve işletme malzemeleri 

ithalatı, Savunma sanayi projeleri , Tübitak, San-tez, Kosgeb destekli projeler, 

- Enerji-Medikal-Elektronik-ilaç sanayi ürünleri ithalatı, Kıymetli taş-metal (Val) ithalatı , 

- Yurtdışı müteahhitlik projeleri, Uluslararası değerli kargo taşımacılığı ve Sigorta hizmetleri. 

5.2.3 FİRMANIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

Güvenilir bir tedarik zinciri yönetimi sisteminin kurulması firma için büyük bir katma değer yaratmaktadır. Hitit Trans, 

kendi üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile ürün ve hizmetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini 

hesaplamaktadır. Bunun içinde aşağıda belirtilen sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını dikkate 

almaktadır (www.tusiad.org). 

- Kararlılığın oluşturulması, 

- Vizyon ve Misyon oluşturulması, 

- Tüm süreçlerin ortaya konulması, 

- Tedarikçilerin ayrıştırılması, 

- Denetim, 

- İyileştirme, 

- Performansın değerlenmesi ve iletişimin yapılmasıdır. 

6. SONUÇ 

Teknoloji, iletişim ve ticaret bağları son 100 yılda hızla gelişmiştir. Bununla birlikte hızla gelişen ulaşım; yeni ulaşım 

sistemlerini, ulaşım ağlarını ve modern ulaşım teknolojisini de beraberinde getirmiştir. Ulaşım sektörünün gelişimiyle 

birlikte de, karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı yeni boyutlar 

kazanmıştır. Dolayısıyla Hitit Trans’ ın da içinde bulunduğu bu sektör dahilinde; yoğun rekabetin yaşandığı küresel 

ticarette, Türk dış ticaretçilerinin rekabet edebilirliğini etkileyen en kritik faktörlerden biri, etkin bir ulaşım ve lojistik 

sistemini kurmak olmuştur. Lojistik hizmetler, mal akışının düzenlemesi ve bu sürecin devamlılığının sağlanması 

açısından dünya ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisi için de çok büyük öneme sahiptir. Stratejik konumu 

gereği üç kıtanın kesişim noktasında olan Türkiye coğrafyasının ulaşım ve lojistik açısından önemli üstünlükleri 

bulunmaktadır. Özellikle doğu’ da yeni gelişen ekonomilere yakınlığı ticaret ve ulaşımda eşsiz fırsatlar sunmakla 

birlikte; Türkiye’nin transit ülke olarak konumu, AB’ye üyelik süreci ve giderek artan dış ticareti, ülkenin ulaşım 

altyapısı ve lojistik hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde baskı yapmakta ve bu sektörleri daha da önemli hale 

getirmektedir. Ancak, büyük ve gelişen pazarlara yakınlık, talebe zamanında ve güvenilir bir karşılık verildiğinde 

rekabetçi bir avantaja dönüşebilmektedir. Yetersiz ve kalitesiz ulaşım altyapısı, teslim süresini ve taşıma maliyetlerini 

de arttırmaktadır. Bu nedenle, ulaşım altyapısını ve yönetimini iyileştirmek ticaretin maliyetinin azalmasına oldukça 

önemli katkıda bulunacaktır. 

Sonuç olarak Hitit Trans, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve Tedarik zinciri yönetimi alanında; 

- Denizyolu konteyner taşımacılığında ucuz ve güvenli hizmetler yürütmektedir. 

- Havayolu taşımacılığında müşterilerine en uygun navlunlarla esnek koşullarda hizmetlerini sunmakta 

ve problemlerinde empati hisleri çerçevesinde hareket etmektedir. 

- Karayolu taşımacılığında transit ticaret işlemleri, komple ve parsiyel taşıma şekilleri ile uygun navlun 

ve taşıma hizmetlerini sunmaktadır. 

- Demiryolu taşımacılığında ise diğer taşıma şekillerine oranla alternatifler sunmakta ve yüklenecek 

malzemelerin durumuna göre operasyonlarını yürütmektedir. 

- Gümrükleme sistemi ile de Türkiye’de rakiplerine oranla etkili çözüm ve yaklaşımı ile ayrıcalığını 

hissettirmektedir. 

- Uluslararası değerli kargo taşımacılığı sistemi ile dünyanın her tarafına kargo taşıması 

yapabilmektedir. 

- Hizmet verdiği firmaların kurumsal kimliklerinin ve imajlarının koruyucusu ve temsilcisi olduğu 

bilinciyle hareket eden Hitit Trans, sahip olduğu altyapısı, donanımı ve deneyimli kadrosu ile Türkiye’nin tüm 

limanlarında ve gümrüklerinde her türlü servisi verebilen bir esnekliğe sahip olmakla beraber kapıdan kapıya 

geniş bir yelpazede ister uçak, ister gemi, ister kamyon ile malların nihai tüketiciye kadar zamanında ulaştırma 

imkanına sahip olma bilinci ile sektörde kendine yakışan yeri almayı hak etmiştir. 

 

 

http://www.tusiad.org/
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Özet 

Bu araştırmada, Adıyaman turizmine yönelik SWOT analizi yapılmıştır. Adıyaman ilinin iç çevreye yönelik güçlü-zayıf 

yönleri ve dış çevreye yönelik fırsat-tehditleri hakkında analiz yapılmış ve öneriler de bulunulmuştur. Araştırma 

sonuçlarına göre Adıyaman turizminin en güçlü yönleri; zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarına sahip olması, en  zayıf 

yönleri; yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması, en büyük fırsatları; turist tercihlerinin doğa, tarih ve kültüre olan 

ilgilerinin son yıllarda artmış olması, en büyük tehditlerinin ise; son zamanlarda iç/dış terör nedeniyle oluşan yanlış algı  

ve sınır komşumuzda yaşanan savaş durumu olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Adıyaman Turizmi, SWOT Analizi. 

 

SWOT ANALYSIS FOR TOURISM IN ADIYAMAN 

Abstract 

In this survey, a SWOT analysis for Tourism in Adıyaman has been carried out. An analysis of city of Adıyaman over 

its strong and weak prospects towards the internal environment and also its opportunities and threats towards the 

external environment has been fulfilled and also some advice has been given. According to the results of the study, the 

strongest prospects of the city of Adıyaman are: its rich history and its having natural and cultural richness; whereas the 

weakest ones are: its not having enough investment and advertisement; and the biggest opportunities of the city is the 

fact that preference of the general tourists has been inclined toward nature, history and culture; while the worst threat 

has been the wrong evaluation as a consecuence of in/out terrorism activities and the unfortunate war situation occuring 

in our border neighbour, namely, Syria. 

Key Words: Tourism, Tourism in Adıyaman, SWOT Analysis 

 

GİRİŞ 

Turizm, dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. İç ve dış turizm faaliyetleri ülke ekonomilerine gelir 

sağlamaktadır. Bu kapsamda ülkemizde birçok farklı turizm olanağı mevcut olup bunu “turizm cenneti” olarak da ifade 

etmek mümkündür. Turizm gelirleri, toplam ülke geliri içinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca, istihdam açısından 

bakıldığında da ülke işgücü piyasasına çok büyük katkılar sağladığı da görülmektedir. 

Günümüz turizm gelişmeleri incelendiğinde turistlerin sadece deniz, kum, güneş gibi unsurları içeren kıyı(kitle) 

turizmini değil, bunun yanı sıra değişik turizm faaliyetlerine yönelmeleri gerektiği düşünülmektedir (Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002: 163, Gökçe, 2006: 2). Bir yöreyi turistik bir destinasyon olarak turizm piyasasına sunmadan önce, 

yörenin ve halkın öncelikleriyle birlikte gereksinimlerinin belirlenmesi, yörenin çevre bakımından kapasite sınırlarının 

tespiti önemlidir. Ayrıca, insan ve fiziki çevrenin bütünsel olarak dikkate alınması gerekmektedir (Butler, 1990: 40). 

Adıyaman ili gelişme sürecinde olan bir bölgedir. Gelişme sürecinde; endüstri, sosyal yapı, altyapı ve diğer değerlerin 

ayrıntılı irdelenmesi devlet ve özel yatırım süreçlerini yakından etkilemektedir (Sabbağ 2011: 7). Doğal ve kültürel 

varlıkların, turizm çeşitliliği açısından çok önemli kaynaklar olduğunu birçok çalışmada dile getirilmiştir (Sanders, 

1996: 128; Güllü ve Ulusoy, 2006: 355). Adıyaman ilinin bu bağlamda turizm kaynaklarını ve potansiyelini ayrıntılı bir 

biçimde incelenmesi, değerlendirmesi ve tanıtımının yapılması, il ve bölgenin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Adıyaman ilinde var olan turizm potansiyelinin hangi turizm türleri için elverişli olduğunun tespiti ve Adıyaman’a ait 

turistik zenginliklerin ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında tanıtımı ve öne çıkarılması gereken turistik yönlerini 
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belirlemektir. Adıyaman iline ait turizm potansiyelini araştırarak, nasıl geliştirilebileceğini saptamaktır. Bu kapsamda, 

Adıyaman ilinin turistik açıdan mevcut durumunu tespit etmek için SWOT Analizi tekniği uygulanarak; güçlü ve zayıf 

yönleri ile birlikte fırsat ve tehdit unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; zayıf yön ve tehditlere 

yönelik etkilerin minimum seviyeye indirilmesiyle beraber güçlü yön ve fırsatların aktif bir şekilde değerlendirilerek, 

Adıyaman turizmine katkı sağlamaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm ve Çeşitleri 

Turizm, hizmet sektörü içinde yer alan ve ekonomiye katkı sağlayan önemli işkollarından birisidir. Turizm faaliyeti 

birçok farklı alanda gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz, bu açıdan çok zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Bunlardan 

kısaca bahsetmek gerekirse; 

 Sağlık ve Termal Turizmi; mineral açısından zengin yeraltı suyu kaynaklarının varlığı sonucunda oluşan 

işkoludur. Bu açıdan zengin ve şifalı termal sulara sahip olan ülkemiz, bir kaplıca cennetidir. 

 Kış Turizmi; kış mevsiminin getirmiş olduğu iklimsel şartların oluşturduğu işkoludur. Çoğu mevsim, kar eksik 

olmayan yüksek dağlara kurulan kayak tesisleriyle ülkemiz önemli bir kış turizmi merkezidir. 

 Yayla Turizmi; kendine has coğrafyası, farklı yüzey şekilleri ve iklime sahip olan ülkemiz, yüksek dağlarının 

varlığı sonucu zengin yaşama kültürü içinde yayla yaşantısı da önemli bir yer tutar. 

 Mağara Turizmi; diğer ülkelere göre zengin coğrafi yapısı ülkemizi mağara turizmi açısından da ön plana 

çıkarmaktadır. Mağaralarda bulunan yeraltı suları, gölcükler, dereler, sarkıt-dikitler, mineralli havası vb. 

çeşitlilik, ülkemizi “mağara cenneti” konumuna getirmiştir. Türkiye’de yaklaşık 40.000 adet mağara 

bulunmaktadır. 

 Av Turizmi; Türkiye’nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı, avcılığa ve av turizmine ilgi duyanlar 

içinde önemli imkânlar sunmaktadır. 

 Kongre Turizmi; kıtaların birleştiği bir konumda bulunan ülkemiz, ulusal ve uluslararası organizasyonlara, 

toplantı ve kongrelere ev sahipliği yapmaktadır. 

 Golf Turizmi; çoğunlukla zengin turist profilinin tercih ettiği golf turizmi, son yıllarda hizmete giren 

uluslararası nitelikteki golf tesislerimizle dünya golf severlerini bir araya getirmekte ve onlara kaliteli 

hizmetler sunmaktadır. 

 Gençlik Turizmi; popülasyonun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemiz, hem yurt içinden hem de yurt 

dışından gençlere ucuz tatil imkânları sunan tesis ve kamp merkezleriyle bu alanda da iddialıdır. 

 Yat Turizmi; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, olağanüstü güzelliklere sahip kumsalları, ada ve adacıkları, 

koy ve körfezleriyle birlikte alt ve üst yapı sorunu olmayan donanımlı marinalarıyla yatçılar için tam bir 

cennettir. 

 Botanik Turizmi; çeşitli coğrafi özellikler ve farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, ülkemizi dünyada benzerine 

az rastlanır bir bitki çeşitliliği dokusuna sahip kılmaktadır. Bu çeşitlilik, konuya ilgi duyan birçok kişiyi 

ülkemize çekmektedir. 

 İnanç Turizmi; hem çok tanrılı hem de tek tanrılı dinlere tarih boyunca ev sahipliği yapan ülkemiz, her 

inançtan insanın görmesi gereken eserlere sahiptir. 

 Hava Sporları Turizmi;; Türkiye Yamaç paraşütü, yelken, kanat, planör, paraşüt, balon gibi hava sporları 

meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen harika bir doğası ve hava akımına sahip atmosferi vardır. 

 Dağcılık; ülkenin bütün bölgelere dağılmış, farklı yüksekliklerde, zengin flora ve faunaya sahip dağları ile 

ülkemiz doğa tutkunları ve maceracıları ülkemize çekmektedir. 

 Akarsu - Rafting Turizmi; ülkemizin birçok farklı bölgesinde bulunan uzun ve coşkun akan nehirler, su 

sporları açısından ziyaretçilerine önemli bir akarsu turizmi imkânı sunmaktadır. 

 Su Altı Dalış Turizmi; ülkemizde bulunan deniz ve göl sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları, 

dalış sporuna ilgi duyanlar için çok zengin sualtı güzelliklerine sahiptir. 

 Kuş Gözlemciliği Turizmi; sağlıklı bir çevrenin en iyi göstergesi kuşlardır. Kuş gözlemciliği doğayı kuşların 

dünyasından tanımayı amaçlayan bir gözlem sporudur. Ülkemiz, 450 çeşit kuş türünü barındıran bir habitata 

sahiptir (www.kultur.gov.tr, E.T: 01.03.2016). 

 

http://www.kultur.gov.tr/
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Adıyaman Turizmi ve Çeşitleri 

Adıyaman ili oldukça zengin bir turizm çeşitliliği ve potansiyeline sahiptir. Ülkemizde bulunan 15 yer/eser UNESCO 

Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Bu eserlerden biri de Adıyaman’da bulunan Nemrut Dağı Milli 

Parkı’dır (www.kulturvarliklari.gov.tr, E.T: 21.02.2016). 

Adıyaman’da kültür turizmi açısından tescilli 27 tarihi yer ile 67 tane sit alanı mevcuttur. Bunlardan en önemli olanları; 

Nemrut Dağı Milli Parkı, Arsemia, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Yeni Kale, Pirin (Perre) Ören yeri, Palanlı 

Mağarası ve Sofraz Anıt Mezarları olarak öne çıkmaktadır (Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü Rehberi, 2015: 3-

7) 

Adıyaman sağlık turizmi açısından, Gerger ve Bölükyayla’da bulunan “Sülüklü Gölleri” ile alternatif tıp açısından 

önemli bir merkezdir. Yerli turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu merkezin, bölgesel olmaktan ziyade ulusal 

ve uluslararası alanda değerlendirilmesi ise turizm gelirlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Çelikhan Dağ içmesi ve Besni 

Kotur içmesinin çeşitli hastalıklara iyi geldiği ifade edilmektedir. 

İnanç turizmi açısından da Adıyaman çok zengin kültürel, tarihi ve dini mekânlara sahiptir. Eski tarihli ve tescilli 40 

tane cami, kilise ve türbenin yanı sıra Hz.Üzeyir Peygamberin Türbesi ve Sahabe Hz. Safvan Bin Muattal’ın kabri 

bulunmaktadır. Türkiye’de kabir yeri kesin olarak bilinen iki Sahabe vardır. Bunlardan birincisi, İstanbul’da bulunan 

Eyüb-el Ensari Türbesi bir diğeri ise Adıyaman sınırları içinde bulunan Safvan Bin Muattal’ın kabridir. Ayrıca, Alevi 

inancına sahip vatandaşlarımız için büyük öneme sahip kabir ve türbelerde bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Abuzer 

Gaffari, Mahmut-el Ensari, Gazihan Dede vb. yerlerdir. 

Doğa turizmi açısından ise Çelikhan’da bulunan Yüzen Adalar, Gölbaşı’nda ki Gölleri, Gerger’deki Kanyon ve 

Samsat’ta bulunan Atatürk Barajı, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezidir. 

SWOT Analizi 

SWOT Analizi; İngilizce kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesi sonucu oluşan bir yöntemdir. Bu kelimeler; 

(Strengths; güçlü yönler, Weaknesses; zayıf yönler, Opportunities; fırsatlar, Threats; tehditler)  şeklindedir. Analizin 

Türkçe isimlendirilmesi FÜTZ Analizi olarak da ifade edilmektedir. SWOT Analizi, araştırılacak herhangi bir konu 

hakkında iç ve dış çevreye ait mevcut durum analizin yapılabilmesi maksadıyla gerçekleştirilir (Ayan,M 2014:5 

SWOT/FÜTZ Analizi (fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve zayıflıklar) olarak tanımlanan bir yöntemdir (Tunç ve Uygur, 

2002: 2; Gökçe, 2006:10). 

YÖNTEM 

Turizm alanında Adıyaman’ın mevcut durumunu güncel olarak tespit etmek için SWOT Analizi (güçlü/üstün yanlarını, 

güçsüz/zayıf yanlarını, sahip olduğu fırsatları ve karşı karşıya bulunduğu tehditlere ilişkin) kullanılmıştır. Araştırma 

nicel bir araştırma olup, araştırmanın evrenini; Adıyaman’da bulunan, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme 

yöneticilerinden 22.kişi, örneklemi ise yüz yüze yapılan mülakata gönüllü olarak katılan 8 kişi işletme yöneticisi ve 

Adıyaman Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm İl Müdürü, Adıyaman Üniversitesi Turizm 

Fakültesinden bir akademisyen oluşturmaktadır. 

Ayrıca Çiğdem Sabbağ’ın “Adıyaman Turizminin Güçlü, Zayıf Yönleri İle Fırsat ve Tehditlerine İlişkin Turizm İşletme  

Yöneticilerinin Değerlendirmeleri”, “Ayda Gök ve Hakan Tuna’nın Turizm Pazarlaması Açısından Malatya İlinin 

Potansiyelinin Belirlenmesi”, Ayşe Durgun’un “Isparta Turizminin Swot Analizi” çalışmalarından da yararlanılmıştır . 

BULGULAR VE YORUMLAMA 

Turizm işletme yöneticileri bölgeye gelen turistlerle birebir ilişki içinde olduğundan, turistlerin eleştiri ve önerilerini de 

en yakından bilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Theobald, 2001: 280). Bu amaçla, araştırma Adıyaman’da bulunan, 

turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticileri ve merkezi-yerel makam idarecilerinin gönüllü katılımıyla 

onların bakış açısından ele alınmıştır. 

 

Tablo-1:  2005-2015 Yılları Arasında Adıyaman İli Turist Sayısı 

Yıllar Yerli 

Turist Sayısı 

Yabancı 

Turist Sayısı 

Toplam 

2005 92.670 28.387 121.057 

2006 91.125 8.240 99.365 

2007 104.851 19.079 123.930 

2008 105.811 21.313 127.124 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/


 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

675 
 
 

 

2009 118.984 29.835 149.819 

2010 145.336 42.863 188.199 

2011 157.361 42.092 199.453 

2012 161.733 26.256 187.989 

2013 172.755 29.344 202.099 

2014 159.781 26.114 185.895 

2015 92.405 10.255 102,660 

Kaynak: Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İstatistikleri 

Tablo-1’e göre en fazla turist 2013 yılında gelmiştir. En fazla yerli turist 2013 yılında, en fazla yabancı turist ise 2010 

yılında gelmiştir. 

Turist sayısı 2013 yılında zirveye ulaştıktan sonra 2014 yılında %8’lik bir düşüş olmuştur. Ancak 2015 yılında bir 

önceki yıla göre %45’lik bir düşüş olmuştur. 

Katılımcıların ankete verdiği ifadelere göre son 2 yılda meydana gelen azalışın temel sebebinin terör olayları ve 

ekonomik kriz olarak görülmektedir. 

 

Tablo-2:   Adıyaman İline En çok Turist Gelen 5 Ülke ve Yıllara Göre Dağılımı 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Almanya 1.310 4.007 3.484 2.909 6.872 

İtalya 1.063 3.293 5.316 2.791 3.841 

Fransa 869 1.978 2.978 2.702 4.778 

ABD 826 1.865 1.570 1.670 2.326 

Japonya 368 2.186 2.382 2.406 3.788 

Kaynak: Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İstatistikleri 

Son 5 yılda Adıyaman’a en çok Alman turistler gelmiştir. Almanları sırasıyla İtalyan, Fransız, Japon ve Amerikalı 

turistler takip etmiştir. 

 

Tablo-3:   Kültür ve Turizm Bakanlığından İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 

(Adıyaman İli Konaklama Kapasitesi) 

Tesisin Adı İl/İlçe Sınıfı Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Bozdoğan Oteli Adıyaman 4 Yıldız 78 157 

Grand İsias Otel Adıyaman 4 Yıldız 66 132 

Balkan Oteli Gölbaşı 4 Yıldız 24 48 

Zeus Oteli Kahta 3 Yıldız 66 132 

Antiochos Oteli Adıyaman 3 Yıldız 44 88 

Nemrut Otel Kahta 3 Yıldız 78 156 

Serhat Oteli Gölbaşı 3 Yıldız 38 76 

Ünal Oteli Adıyaman 3 Yıldız 21 33 

Sadil Oteli Gölbaşı 2 Yıldız 35 70 

TOPLAM   450 892 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli 9 otel bulunmaktadır. Bunlar; 4 tanesi Adıyaman Merkez, 3 tanesi Gölbaşı 

ilçesinde, 2 tanesi de Kahta ilçesinde bulunmaktadır. 

 

Tablo-4:   Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri 

(Adıyaman İli Konaklama Kapasitesi) 

Tesisin Adı İl/İlçe Oda 

Sayısı 

Yatak 

Sayısı 

Yolaç Oteli Adıyaman 45 100 

Uyanık Oteli Adıyaman 20 40 

Beyazsaray Oteli Adıyaman 24 50 

Grand İskender Otel Adıyaman 65 104 

Arsemes Otel Adıyaman 50 94 

Euphrat Oteli Kahta 58 104 

Kervansaray Oteli Kahta 14 28 

Karadut Oteli Kahta 9 22 

Kommagene Oteli Kahta 24 42 

Merhaba Oteli Kahta 28 68 

Güney Oteli Gölbaşı 8 20 

Yılmaz Oteli Gölbaşı 8 21 

Ustahan Oteli Besni 24 48 

TOPLAM  377 741 

Kaynak: Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İstatistikleri 

Belediye belgeli 13 tesisin 5 tanesi Adıyaman Merkez’de, 5 tanesi Kahta ilçesinde, 2 tanesi Gölbaşı ilçesinde, 1 tanesi 

de Besni ilçesinde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye Belgeli toplam 22 tesiste 827 oda ve 1633 

yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

Bulgular 

Tablo-5:   Araştırmaya Katılan Otellerin Hizmet Süresi 

Yıl Otel Sayısı Oran 

1-10 yıl 3 % 37.5 

11-20 yıl 1 % 12.5 

21+  yıl 4 % 50 

 

Tablo-6:   Araştırmaya Katılan Otellerde Çalışan Personelin Çalışma Süresi 

Yıl Personel 

sayısı 

Oran 

1-10 yıl 93 % 76 

11 +  yıl 30 % 24 

Toplam 123 % 100 
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Tablo-7:   Araştırmaya Katılan Otellerde Çalışan Personelin Yabancı Dil Düzeyi 

Yabancı Dil Kişi Sayısı Oran 

İngilizce 20 % 80 

Almanca 4 % 16 

Arapça 1 % 4 

 

Tablo-8:   Araştırmaya Katılan Otellere Turistlerin Geliş Şekli 

Geliş Şekli Otel 

Sayısı 

Oran 

Seyahat Acentaları 7 % 87,5 

Bireysel 1 % 12,5 

 

 

Tablo-9:   Nemrut Dağı Milli Parkının Başlıca Sorunları 

Sorunlar Kişi 

Sayısı 

Oran 

Ulaşım sorunları 5 % 26.3 

Yiyecek- İçecek 

Hizmetleri Eksikliği 

3 % 15.8 

Halkın İlgisizliği 2 % 10.5 

Konaklama Tesisi 

Eksikliği 

- - 

Hepsi 2 % 10.5 

Diğer 7 % 36.9 

 

Ankete katılanlardan diğer cevabını veren 7 katılımcının 3 kişisi tuvalet olmamasını en önemli sorun olarak görürken,  

diğer 4 kişi ise insanların ilgisini Nemrut Dağı’na çekememek, yönetimde ikilik, reklam eksikliği ve güvenlik sorununu 

olduğunu dile getirmiştir. 

Katılımcıların ifadesiyle turistlerin en çok ulaşım sorunlarından şikâyetçi oldukları, bunu yiyecek- içecek hizmetlerinin 

eksikliği ve tuvalet imkânlarının yetersizliği oluşu takip etmiştir. 

 

Tablo-10:   Nemrut Dağı Milli Parkının ve Adıyaman’ın Turizm Potansiyelini Arttırmaya Yönelik 

Yapılması Gereken En Önemli Düzenleme 

  Oran 

Konaklama tesislerinin 

sayısının arttırılması 

1 % 4.5 

Restoran ve alışveriş 

merkezlerinin yapılması 

3 % 13.5 

Eğlence tesislerinin yapılması 1 % 4.5 

Çevre Düzenlemesinin 

Yapılması 

6 % 27.5 

Daha Fazla Tanıtım 9 % 41 

Hepsi 1 % 4.5 

Diğer 1 % 4.5 
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Diğer seçeneği işaretleyen katılımcılar, Adıyaman halkının turizme karşı bakış açısının iyileştirilmesinin en önemli 

sorun olduğuna değinmişlerdir. Katılımcılara göre yapılması gereken en önemli düzenlemenin daha fazla tanıtım 

yapılması ve bunu çevre düzenlemesinin yapılması cevabı takip etmiştir. 

Daha fazla tanıtım yapılması için Valilik, Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu bağlamda, yetkililer turizm fuarlarına aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır. Ayrıca, sektörde ki 

işletmelerinde bu ve benzer fuarlara katılması ve kendi tanıtımlarının yapılması teşvik edilmektedir. 

Nemrut Dağı ve çevresinde, çevre düzenlemesine ihtiyaç vardır. Ancak, Nemrut Dağı Milli Parkı Sit Alanı olduğu için 

bazı çalışmaların yapılması mümkün olmamaktadır. 

 

Tablo-11:   Turistlerin En çok Harcama Yaptığı Alanlar 

  Oran 

Konaklama 9 % 90 

Yeme – İçme 1 % 10 

Ulaştırma - - 

Hediyelik Eşya - - 

Diğer - - 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu en çok harcamanın konaklamaya yapıldığını belirtmiştir. 2. sırada ise yeme- içme 

harcamaları yer almıştır. 

 

Tablo-12:   Adıyaman’ın Gelişmesi İçin Ağırlık Verilmesi Gereken Turist Tipi 

  Oran 

Yabancı Turist 10 % 83,4 

Yerli Turist 2 % 16,6 

Katılımcılar, Adıyaman’ın gelişmesi için yabancı turistlere önem verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu kapsamda 

yetkililerin gerekli çabayı göstermelerini talep etmektedir. 

 

Tablo-13:   Katılımcıların Görüşlerine Göre Adıyaman’da Gelişme Şansı Olan Turizm Türleri 

  Oran 

Kültür Turizmi 10 % 38.5 

İnanç Turizmi 8 % 30.8 

Su Sporları 4 % 15.4 

Spor Turizmi 1 %  3,8 

Diğer 3 % 11.5 

 

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcılar, Nemrut Dağı’nda kış ve hava sporları, doğa turizmi ve sağlık turizmi olarak 

görüş belirtmişlerdir. 

12 katılımcıdan 9’u ilk sırada Kültür Turizminin gelişme şansı olduğunu belirtirken 2.seçenek olarak İnanç Turizminin 

gelişme şansı olduğunu ifade etmişlerdir. Kültür turizminin gelişmesiyle daha çok turist geleceği, gelen turistlerin daha 

uzun süre kalacağı ve daha çok gelir getireceği beklenmektedir. 

İnanç turizminde gelişme şansının yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de kabir yeri kesin olarak bilinen iki 

sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal Hazretleri’nin külliye çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar bittikten sonra 

bölge de inanç turizminin gelişeceği düşünülmektedir. 
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Tablo-14:   Adıyaman’da Sunulan Turizm Hizmetleri (Ulaşım, Konaklama, Yiyecek içecek vb) 

Konusundaki Görüşler 

  Oran 

Hizmet oldukça yeterli - - 

Hizmet yeterli 6 % 50 

Hizmet ne yeterli ne yetersiz 3 % 25 

Hizmet yetersiz 2 % 16.7 

Hizmet oldukça yetersiz 1 % 8.3 

 

Katılımcıların %50’si hizmetlerin yeterli olduğunu düşünürken %25’i ise hizmetlerin orta seviyede olduğunu 

belirtmişlerdir. Geri kalan %25’i ise hizmetlerin yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

 

Tablo-15:   Adıyaman’da Sunulan Hizmetlerde Görülen En Önemli Eksiklik 

  Oran 

Konaklama Tesisi Eksikliği 2 % 16,7 

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Eksikliği 1 % 8,3 

Teknik Donanım Hizmetleri Eksikliği 7 % 58,3 

Diğer 2 % 16,7 

 

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcılardan biri kalifiye personel eksikliği olduğunu belirtirken diğeri ise yolda 

dinlenme tesisi eksikliği olduğunu belirtmiştir. 

 

Tablo-16:   Adıyaman Şehir Merkezinde Turizm Yönünden Görülen En Önemli Eksiklik 

  Oran 

Eğlence ve Dinlenmeye Yönelik İşletmelerin Eksikliği 3 % 15,8 

Yöresel Ürünlerin Satıldığı Alışveriş Merkezi Eksikliği 7 % 36,8 

Altyapı Eksikliği 4 % 21 

Ulaşım ve Araç Park Yeri ile İlgili Yetersizlikler 3 % 15,8 

Hepsi 1 % 5,3 

Diğer 1 % 5,3 

 

Diğeri işaretleyen katılımcı, turistleri çarşıda tutacak ve onların zaman geçirmelerine imkân verecek yerlerin 

olmayışının en önemli eksiklik olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılara göre en büyük eksiklik yöresel ürünlerin satıldığı turistik alışveriş merkezlerinin eksikliği ve alt yapı 

sorunlarıdır. Turistlerin kolayca ulaşabileceği noktalarda yöresel ürünlerin (özellikle el dokuma halılar ve çeşitli 

lezzetler) satışlarının yapıldığı mağazalar açılırsa hem turistlerin ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de ticarette 

canlanma sağlayacaktır. 
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Tablo-17:   Adıyaman Turizminin Güçlü Yönleri 

Güçlü Yönler 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih 

Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları % 91,7 % 14 - 

İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre % 8,3 - % 50 

Konaklama tesislerinin sayısının yeterli olması - % 14 - 

Turizme yönlendirilecek iş gücünün varlığı - % 15,8 - 

İnanç turizmi - % 72 % 50 

 

Katılımcıların %92’si ilk sırada zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarının en güçlü yön olduğunu belirtirken, %72’si 

ikinci sırada İnanç Turizminin önemine değinmişlerdir. 

 

Tablo-18:   Adıyaman Turizminin Fırsatları 

Fırsatlar 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih 4.Tercih 

Alternatif turizm türleri için potansiyelin yüksekliği % 25 % 20 - - 

Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması % 42 % 40 - - 

Turizme Dünya’da ve Türkiye’de verilen önemin artması % 25 % 20 - - 

İl geneline yayılmış çeşitli zenginliklerin bulunması % 8 % 20 - - 

 

Katılımcıların %42’sine göre Adıyaman için en büyük turizm fırsatı Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması 

olarak düşünmektedir. Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artmasıyla Adıyaman’ın turizm potansiyelinin 

yükseleceği beklenmektedir. 

Adıyaman Turizminin Güçlü Yönleri ve Fırsatlarına genel olarak bakıldığında Tablo-19’da gösterildiği şekildedir. 

Tablo-19:   Adıyaman Turizminin Güçlü Yönleri ve Fırsatları 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

 Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları 

 İnanç turizmi 

 İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre 

 

 

 Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin 

artması 

 Alternatif turizm türleri için potansiyelin 

yüksekliği 

 Turizme dünya ve Türkiye’de verilen önemin 

artması 

 Adıyaman geneline yayılmış çeşitli 

zenginliklerin bulunması 

 

 

Tablo-20:   Adıyaman Turizminin Zayıf Yönleri 

Zayıf Yönler 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih 4.Tercih 

Ulaşımdaki zorluk % 8.3 - % 14.3 - 

Turizme yönelik işletmelerin yetersizliği % 8.3 -  - 

Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması % 16.8 % 22,2 % 14.3 - 

Eğlence ve alışveriş gibi yerel bilgi ve kültürün                                                                           

sunulduğu noktalarının eksikliği 

% 33,3 % 28,55 - - 

Konaklama süresini uzatacak gezi                                                                                 % 8.3 %33.3 % 28,55 - 
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organizasyonlarının yetersizliği 

Turistik noktalara gidişi sağlayacak                                 

tabelaların yetersiz olması 

- - - - 

Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması % 50 %11,1 %14,3 - 

Hepsi % 8.3 - - - 

 

Katılımcılara göre Adıyaman’ın en zayıf yönü yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamamasıdır. Onu takip eden görüş 

ise turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Elde edilen sonuçlara göre Adıyaman’ın yeterli tanıtım ve 

pazarlamasının yapılamamasından dolayı, gelmesi beklenenden daha az turist şehre gelmektedir. Tanıtım faaliyetlerinin 

daha fazla yapılmasıyla gelecek olan turist sayısında büyük bir artış olacağı beklenmektedir. 

 

Tablo-21:   Adıyaman Turizmini Tehdit Eden Unsurlar 

Tehditler 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih 4.Tercih 

İlin yeterince tanınmaması/tanıtılamaması % 8.3 % 50 % 40 % 50 

Ekonomik düzeyde gelişmemiş bir il olması % 8.3 - % 20 % 50 

Ulaşım olanaklarının fiziksel olarak                                                                            

sınırlandırılmış olması 

- - - - 

Yeterli desteğin alınamaması % 33.4 % 12.5 % 20 - 

Son zamanlarda terör nedeniyle yanlış algı % 41.7 % 37.5 % 20 - 

Hepsi % 8.3 - - - 

 

Katılımcılara göre Adıyaman Turizmini tehdit eden en büyük unsurun son zamanlarda terör nedeniyle oluşan yanlış algı 

olduğu ve bu konuda yerel turizmcilere yeterli desteğin verilmediği yer almaktadır. Katılımcıların ikinci tercihi de ilin 

yeterince tanınmaması ve tanıtılamaması yönündeki ifadeleridir. 

Adıyaman Turizminin Zayıf Yönleri ve Tehditlere genel olarak bakıldığında Tablo-19’da gösterildiği şekildedir. 

Tablo-22: Adıyaman Turizminin Zayıf Yönleri ve Tehditleri 

Zayıf Yönler Tehditler 

 Yeterli tanıtım ve pazarlamanın 

yapılamaması 

 Konaklama süresini uzatacak gezi 

organizasyonlarının yetersizliği 

 Eğlence ve alışveriş gibi yerel bilgi ve 

kültürün sunulduğu noktaların eksikliği 

 Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş 

olması 

 

 Son zamanlarda terör nedeniyle oluşan yanlış 

algı 

 Devletten, yeterli desteğin alınamaması 

 Adıyaman’ın yeterince tanınmaması 

 Ekonomik düzeyde gelişmemiş bir şehir 

olması 

 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında Adıyaman Turizmine yönelik mevcut durum, katılımcıların 

değerlendirmeleriyle tespit edilmiştir. Adıyaman Turizmine yönelik SWOT Analizinin güçlü yönleri; zengin tarih, 

kültür ve tabiat varlıklarına sahip olması, inanç turizmi açısından oldukça fazla bir potansiyelinin olması ve iklim, doğal 

kaynaklar ve bozulmamış çevresinin varlığı şeklindedir. Zayıf yönlerinin ise; yeterli tanıtım ve pazarlamanın 

yapılamaması, konaklama süresini uzatacak gezi organizasyonlarının yetersizliği, eğlence ve alışveriş gibi yerel bilgi ve 

kültürün sunulduğu noktaların eksikliği ve Adıyaman halkında turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması olarak 

ifade edilmektedir. 
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Analize göre Adıyaman Turizminin fırsatları; doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması, alternatif turizm 

türleri için potansiyelin yüksekliği, turizme dünya ve Türkiye’de verilen önemin artması ve Adıyaman geneline 

yayılmış çeşitli zenginliklerin bulunmasıdır. Tehditlere baktığımızda; son zamanlarda terör nedeniyle oluşan yanlış algı, 

devletten yeterli desteğin alınamaması, Adıyaman’ın yeterince tanınmaması ve ekonomik düzeyde gelişmemiş bir şehir 

olması şeklinde ifade edilmiştir. 
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ÖZET 

2002 yılında Türkiye’ de başlayan sağlıkta dönüşüm süreci ile sağlık sisteminin yönetim ve örgütlenme, hizmet 

sunumu, insan kaynakları ve finansman gibi unsurları bağlamındaki yansımaları, bu araştırmada elde edilen veriler 

ışığında değerlendirilmeye ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 

yöneticileri ile diğer sağlık personeli arasındaki örgütsel iletişim sorunları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı sağlık kurumlarında çalışan yönetici ve diğer personelin iletişim sorunlarının sosyo-demografik 

özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğinin tespit etmektir. 

Bu kapsamda 77 sağlık personeli üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı 

kullanılmış ve yorumlamak için One-Way Anavo karşılaştırmalı analiz tekniğinden faydalanılmıştır Yönetici ve diğer 

sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algılar ve cinsiyet, yaş, meslek grubu, meslekte çalışma süresi, 

kurumda çalışma süresi, eğitim durumu iletişim ile ilgili eğitim alıp almama durumu arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu farklılık sadece yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algılar ve 

statü arasında bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmada yöneticilerin sağlık çalışanları ile aralarında iletişim sorunu 

yaşamadıkları fakat çalışanların yöneticileriyle iletişim sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Örgütsel iletişim, İletişim sorunları, Sağlık kurumu, Sağlık personeli,Yönetici 

 

COMMUNICATION PROBLEMS BETWEEM ADMINISTRATION AND OTHER MEDICAL 

PERSONNEL IN HEALTH INSTITUTIONS: EXAMPLE OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

In 2002, Turkey’s starting health on the transformation process management of the health system and organization, 

service delivery, on factors such as human resources and finance context reflections, it was tried to be assessed in light 

of data obtained from secondary sources and analyzed. In this respect, a study carried out to identify communication 

problems between administrator and other medical personel in Public Health Department of Kahramanmaraş. The 

overall aim of this study is to determine whether the communication problems between administrator and healthcare 

personnel vary in accordance with various demographic charecteristics. 

In this context, survey carried out on 77 healthcare personnel. Analyses of information obtained by the data acquisition 

tools carried out using SPSS 15.0 software package and for have been utilized from evaluationOne-Way Anova 

comparative analysis technique. A statistically significant difference weren’t found between communication problems 

between administrator and healthcare personnel toward perceptions and gender, age, profession, experience, 
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employment period in the instution, level of education and receiving a training on communication. This difference were 

just found between communication problems between administrator and healthcare personnel toward perceptions and 

position. As a result, managers doesn’t have problem with other personnel about communication but other personnel 

found to have problem with managers about communication. 

Keywords: Organizational Communication, Communication problems, Health instituation, Health employee, Director 

 

GİRİŞ 

Günümüzde örgütleri ve toplumları oluşturan ve bir arada olmasını sağlayan şey insanların aralarında kurdukları 

ilişkilerdir. Bu yüzden iletişim sadece insan için değil toplumun var olması ve kendini devam ettirebilmesi için gereken 

bir olgudur. Her örgütün kendi içinde farklı bir dünyasının olduğunu ve kendine has özelliklerinin olduğunu, başarılı 

olmak istediklerini düşündüğümüzde iletişimin iyi olmasının kaçınılmaz bir şart olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurumlarda 

da sağlık çalışanları arasında kuvvetli bir ilişkinin kurulabilmesi için de yöneticilerin empati duygusunun gelişmiş 

olması gerek ve çalışanlarında yöneticilere karşı açık ve dürüst olması gerekmektedir. Sağlık kurumlarının başarılı 

olmasında önemli bir yere sahip olan iletişim faktörünün bu denli yüksek olması hastalar ile kurulan ilişkilerin iyi 

olmasını sağlayacaktır. Etkili bir şekilde iletişim ağını oluşturmuş kuruluşlar hizmet kalitelerini artıracak, hastanelerin 

tanıtımının iyi olmasını sağlayacak, teşhis ve tedavilerdeki başarı oranını artıracak, gereksiz zaman harcamalarının 

önüne geçilecek ve en önemlisi hasta memnuniyeti sağlanacaktır. 

Bu kapsamda araştırmamızla ilgili ilk olarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş, literatür taraması yapılmış, 

araştırmanın amacı, örneklemi ve yönteminden bahsedilmiş ve bulgular analiz edilerek sonuç ve öneriler yapılmıştır. 

ARAŞTIRMA KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İletişim, İletişim Türleri ve Örgütsel İletişim 

İletişim “kişi ya da örgütlerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle 

uyumunu ve etkileşimini sağlayan temel süreç” olarak tanımlanmaktadır (Elgünler ve Fener, 2011:35). İletişim süreci 

ise ister sözlü ister sözsüz olsun bir alıcı ve göndericiyi içermekte ve toplamda beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 

gönderici, mesaj, alıcı, kanal ve geribildirimdir. Bu süreçte bir fikri olan gönderici bunu kodlayarak mesaj haline getirir 

ve kanal aracılığı ile alıcıya ulaştırır. Alıcı ise aldığı bu mesajı çözümler ve algılar, fikirlerini geribildirim olarak 

göndericiye geri gönderir. İletişim her ne kadar kolay gözükse de bazı engelleyici faktörler vardır. Bunlara ise gürültü 

denir. Fiziksel koşulları, etkin olmayan dinleme yetkinliğini, sözlü veya sözsüz tutarsız mesajları örnek olarak 

gösterebiliriz (Onay vd., 2009:143) 

İletişim türleri dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar; kişinin kendisi ile iletişimi, kişilerarası iletişim, grup iletişimi ve 

örgütsel iletişimdir. Bireylerin başka kimse ile iletişime geçmeden kendi içlerinden bazı mesajlar üretmesine ve 

yorumlamasına “kişi-içi” iletişim, kişinin kendisi ile iletişimi denirken; kişinin bu içinde oluşturduğu anlamları başkaları 

ile paylaşmasına da kişilerarası iletişim denmektedir. Kişilerarası iletişimi sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak üç 

başlık altında toplayabiliriz (Kurt, 2015:31). Kişilerarası iletişim, iletişim halinde olan bireylerin karşılıklı olarak 

oluşturduğu anlamları paylaşmalarına, etkileşim ve ilişki içinde olup bilgilerini aktarma sürecine denir (Armağan, 

2014:31). Sözlü iletişim, bireyin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini ve tasarımlarını sözle aktarmasıdır. Kısacası, 

konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir iletişim türüdür (Gürel, 2012:33). Yazılı iletişim, kurumların en çok kullandığı 

iletişim türlerinden biridir. Dilekçe, genelge, sözleşme, resmi yazı, başvuru formu ve iş mektubu gibi bazı belgeleri bu 

iletişim türüne örnek gösterebiliriz. Bu tür belgeler tür olarak birbirlerinden farklı gözükseler de hepsinin amacı aynıdır 

ve kurumları için kanıt niteliği taşırlar (Özdemirci, 2006:4). Sözsüz iletişime baktığımızda günümüzde iletişimin sadece 

“dil” üzerinde gerçekleşen bir süreç olmadığı anlaşılmış ve diğer faktörlerinde dikkate alınması gerektiğinin farkına 

varılmıştır. Kısacası iletişim sadece sözlü iletişim söylenen kelimeler olarak düşünülmemeli, bireylerin bir birbirleri ile 

olan ilişkileri, iletişimin gerçekleştiği ortam ve koşullarda dikkate alınmalıdır (Erkuş ve Günlü, 2009:10). Bu yüzden 

sözsüz iletişim için duygu ve ilişkiye dayalı mesajlarda en etkili olan iletişim türüdür (Günenç, 2014:34). Grup iletişimi, 

iki kişi ya da daha fazla kişinin interaktif olarak birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir yapıdır 

(Macit, 2010:28). 

Örgütsel iletişim “örgütte bir mesajın bir kişiden başka bir kişi ya da kişilere, direkt sözlü, yazılı veya sözsüz 

kanallardan, veya indirekt (teknoloji: telefon, faks, bilgisayar vs.) yollarla iletilme ve alınma sürecidir” (Bakan ve 

Büyükbeşe, 2004:3). Akademik bir alan örgütsel iletişim, örgüt içindeki mesajları, medyayı, etkileşimleri, iletişimleri, 

bağlantıları, oluşturulan büyük kampanyaları ve geniş kapsamlı araştırmaları gibi birçok eylemi kapsamaktadır 

(Johansson, 2007:93). Bilgi sağlama, örgüt üyelerini motive etme, bireysel ve örgütsel çabaları koordine ve kontrol 

etme, emretme ve öğretme, etkileme ve ikna etme, duygu ve hisleri ifade etme, ast-üst ilişkilerini düzenleme ve değişen 

ve gelişen sosyal ve teknolojik çevreye uyumu kolaylaştırma da örgütsel iletişimin işlevleridir (Demirtaş, 2010:414). 

Örgütsel iletişim de karşılaşılan engeller ise, bireylerin iletişim ihtiyaçlarının farkında olmamaları, iletişimi tam olarak 

kavrayamamaları, öneminin farkına varamamaları, etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri ve iletişim kurmakta 

zorlanmaları ve iletişim için gerekli yetenek ve beceriye sahip olmamalarıdır (Karaçor ve Şahin, 2004:104). 
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Literatür Taraması 

Flicek (2012) yaptığı çalışmada doktorlar ve hemşireler arasındaki iletişim sıkıntısına dikkat çekmiş ve medikal 

hataların yaklaşık olarak %60’ına neden olduğunu belirtmiştir. Martin ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada 

sağlık çalışanları arasındaki iletişim ve işbirliği üzerinde durulmuş ve bunların eksikliğinin hasta çıktılarında ve sağlık 

hizmetlerinin öncelikleri üzerinde negatif etkisinin olduğu belirtilmiştir. Shannon (2012) yaptığı çalışmada doktorlar 

arasındaki iletişimin zamanlamasına vurgu yapmış ve doğru zamanda kurulmayan iletişimlerin hizmet kalitesinin ve iş 

arkadaşlarına olan güvenin azalmasına yol açacağı sonucuna varmıştır. Mclean ve diğerleri (2007) sağlık kurumlarında 

yaşanan iletişim sıkıntılarının tedaviye erişime, engelleyici önlemlerdeki katılıma, hastaları rıza göstermelerine ikna 

etmeye, hizmet kalitesine, hasta takibine, ruhsal sağlık hizmetleri kalitesine ve hasta güvenliğine etkisinin negatif 

olacağını belirtmişlerdir. Pirnejad (2008) yaptığı çalışmada örgütsel iletişimin sağlık hizmetlerindeki öneminden 

bahsetmiş ve sağlık kurumlarındaki iletişim hatalarının ve başarısızlıkların yüksek oranda mortalite ve morbiditeye yol 

açtığına vurgu yapmıştır. 

Ün (2014) tarafından sağlık çalışanları üzerinde yapılan çalışmada sağlık kurumlarında yönetici ve diğer sağlık 

personeli arasındaki iletişim sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak sağlık kurumlarında görev yapan yönetici 

ve diğer sağlık personelinin iletişim sorunları algısının cinsiyete, tecrübeye, eğitim durumuna ve eğitim alıp-almamaya 

göre farklılık göstermediği, yaşa, mesleğe, statüye ve kurumda çalışma süresine göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Tanrıverdi ve diğerleri (2010) tarafından sağlık çalışanları üzerinde yapılan çalışmada sağlık yöneticilerine 

ait iletişim becerilerinin çalışan performansına etkileri incelenmeye çalışılmış ve yönetici ile kurulan iletişim 

memnuniyetiyle birlikte ileti düzeyi ve algısının çalışan performansına olumlu derecede etki yaptığı sonucuna 

varılmıştır. Kara (2005) tarafından hemşireler üzerinde yapılan çalışmada hekim-hemşire grupları arasında yaşanan 

iletişim sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak hemşirelerin genelinin hekimlerle çatışma halinde olduğu ve 

bunun nedeninde eğitim düzeyi olduğu belirtilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında çalışan yönetici ve diğer personelin iletişim sorunlarının sosyo-demografik 

özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda test edilmek üzere aşağıdaki 

hipotezler geliştirilmiştir: 

H1. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı kadınlarda erkeklere göre daha 

yüksektir. 

H2. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı yaş arttıkça artmaktadır. 

H3. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı sağlık memurlarında diğer sağlık 

çalışanlarına göre daha fazladır. 

H4. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı statü gruplarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H5. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı meslekte çalışma yılı arttıkça 

artmaktadır. 

H6. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı kurumdaki çalışma yılı arttıkça 

artmaktadır. 

H7. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı eğitim düzeyi arttıkça artmaktadır. 

H8. Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı iletişimle ilgili daha önce eğitim 

alanlarda almayanlara göre daha fazladır. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapmakta olan sağlık personeli 

oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem yapılmıştır. Uygulama Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan 

257 personelden 77 kişiye yapılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma alan araştırması özelliği taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada birincil veri toplanmaya çalışılmış ve bu 

amaçla veri toplama aracı olarak anket seçilmiştir. Alan araştırmasında kullanılan anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklere 

göre iletişim sorunlarının incelenmesi amacıyla anket formunda sekiz demografik ve kategorik soru yer almaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünde ise sağlık kuruluşlarında yönetici ve diğer sağlık personeli arasındaki iletişim 

sorunlarının belirlenmesi amacıyla sorulmuş 25 adet Likert ölçekte hazırlanmış soru yer almaktadır. Ölçekte yer alan 
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ifadeler 1-hiçbir zaman, 2-nadiren, 3-bazen, 4-çoğu zaman, 5- her zaman aralığında ölçülmüştür. Çalışmada Ün (2014) 

tarafından oluşturulan ölçek kullanılmıştır. 

Katılımcıların demografik dağılımları frequency analizleriyle; varsayımların geçerliliği ise MannWhitney U ve Kruskal-

Wallis H testleri ile sınanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu da Shapiro-Wilk W testi ile analiz edilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini istatistiksel olarak tespit etmek için açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör 

analizinin yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için KMO ve Bartlett testleri yapılmıştır. Bunun sonucuna göre KMO 

değer 0,911, Bartlett değeri de (P (P <0,05) anlamlı bulunmuştur. Buna göre ölçeğin faktör analizi yapılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen Scree Plot grafiğine göre ölçeğin bir faktörden 

oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu faktör toplam varyansın %72,43’ünü açıklamaktadır. Güvenirlik analizi 

kullanılan yöntemlerden bir tanesi ve en yaygın olarak kullanılanı cronbach’s alfa katsayısıdır. Çalışmada elde edilen 

alfa katsayısı 0.960’tir. Bu durum güvenirlik düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

BULGULAR VE YORUMLAMA 

1. Demografik Veriler 

Katılımcılara ilişkin demografik veriler frequency analizleri ile incelenmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, meslek, statü, 

meslekteki çalışma yılı, kurumdaki çalışma yılı, eğitim durumu, iletişim ile ilgili eğitim alıp almama durumu dağılımı 

aşağıdaki tablo 1’de gösterilmektedir. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 

Bunun nedeni İdari bir sağlık kurumu olan Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışan personelin çoğunluğu 

diğer personelin oluşturması, diğer personelin branşların çeşitliliği ve meslek grubunda erkeklerin fazla olmasıdır. 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğu 36-40 yaş grubu çalışanlar oluşturmaktadır. En az da 51 ve üzeri yaş 

grubu çalışanlardan oluşmaktadır. Bunun sebebinin çok tercih edilen bir sağlık kurumu olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Çünkü hizmet puanı düşük olan çalışanların tayin açısından daha az şansı olduğu için çalışanların 

çoğunluğunu 36-40 yaş aralığından oluşmaktadır. Emeklilik nedeniyle azınlığı 51 ve üzeri yaş grubu oluşturmaktadır. 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğu diğer personel oluşturmaktadır. En az katılım ise hekim personeldir. 

İl Müdürlüğün çok farklı alanlarda hizmet vermesinden dolayı her birimde çalışan farklı branşların olması 

gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Sağlık kurumunda çalışan hekim personelin genelde yönetim kademesinde 

çalışmasından dolayı az sayıda ihtiyaç duyulması nedeniyle diğer personel sayısı fazla hekim personel sayısı azdır. 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanları arasında yöneticilerin sayısı diğer sağlık çalışanlarından daha azdır. Bunun nedeni 

sağlık kurumunda çalışan yöneticilerin sayısının diğer çalışanlara göre daha az olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğu kurumdaki çalışma yılı 5 ve daha az süredir çalışanlardan oluşurken, 

meslekteki çalışma yılı en az 21 yıl ve üzeridir. Bunun sebebi ise sağlık personelinin genelde sağlık meslek lisesi 

mezunu olarak genç yaşta atamalarının yapılmasıdır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Sıklık Yüzde Demografik Özellikler Sıklık Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

45 

32 

 

58,4 

41,6 

Meslekte Çalışma Yılınız 

5 yıl ve altı 

6-10 

11-15 

16-20 

21 yıl ve üstü 

 

17 

10 

19 

9 

22 

 

22,1 

13,0 

24,7 

11,7 

28,6 

Yaşınız 

25 yaş ve altı 

26-60 

31-35 

36-40 

42-45 

 

4 

14 

15 

20 

11 

 

5,2 

18,2 

19,5 

26,0 

14,3 

Kurumda Çalışma Yılınız 

5 yıl ve altı 

6-10 

11-15 

16-20 

21 yıl ve üstü 

 

49 

11 

4 

3 

10 

 

63,6 

14,3 

5,2 

3,9 

13,0 
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46-50 

51 yaş ve üstü 

8 

5 

10,4 

6,5 

Mesleğiniz 

Hekim 

Ebe-hemşire 

Sağlık Memuru 

Diğer 

 

6 

17 

18 

36 

 

7,8 

22,1 

23,4 

46,8 

Eğitim Durumunuz 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

 

16 

20 

33 

8 

 

20,8 

26,0 

42,9 

10,4 

Kurumdaki Statünüz 

Yönetici 

Diğer 

 

5 

72 

 

6,5 

93,5 

İletişim İle İlgili Daha Önce 

Eğitim Aldınız Mı? 

Evet 

Hayır 

 

 

33 

44 

 

 

42,9 

57,1 

TOPLAM 77 100,0 TOPLAM 77 100,0 

 

Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğunu lisans mezunlarından, en az da yüksek lisans mezunlarından 

oluşmaktadır. Bunun sebebi kurumda çalışan personelin çoğunluğunu lise mezunu olup, sonra AÖF okuyarak mezun 

olan personelden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek lisans personeli ise hekimlerden oluşmaktadır. Çalışmaya 

katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğunu daha önce iletişim ile ilgili eğitim almayanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Bunun nedeni ise kurumda yeterli hizmet içi eğitimlerin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

2. Yönetici ve Diğer Sağlık Personeline İletişim Sıkıntıları Kapsamında Sorulan Soruların Analizi 

Sağlık kurumlarında çalışan yönetici ve diğer sağlık personeli arasında iletişim sorunlarına yönelik ifadelerine ilişkin 

frequency değerleri aşağıdaki tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre her bir ifadeye katılım sıklığı incelenerek yüzdesel 

değerler, ifadelere katılım ortalamaları ve standart sapma değerleri analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Tablo 2’yi 

incelediğimizde katılımcıların en çok fazla 3, 6, 14 ve 16 numaralı sorulara olumlu cevap verdikleri görülmüştür. 3. 

sorudaki “yönetici ve diğer çalışanlar karşılıklı olarak birbirine saygı gösterir” ifadesine katılımcıların %75,4’ünün 

olumlu baktığı ortaya çıkmıştır. Kurumda iş disiplinin olduğunun, laubali davranışların olmadığını söyleyebiliriz. 

Altıncı sorudaki “yönetici ve diğer çalışanlar karşılıklı olarak birbirlerine güvenirler” ifadeye katılımcıların %66,3’ünün 

olumlu baktığı görülmüştür. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki güven duygusunun verimliliği artıracağını 

düşündüğümüzde kurumdaki verimliğin üst düzeyde olduğu yorumunu yapabiliriz. On dördüncü sorudaki “yönetici ve 

diğer çalışanlar özel sorunlarını aralarındaki resmi ilişkilere yansıtmazlar” ifadesine katılımcıların %52’sinin olumlu 

baktığı görülmüştür. Bu veri ışığında kurum da kabul edilebilir oranda pozitif bir enerji ortamının olduğunu 

söyleyebiliriz. Son olarak on altıncı soru ise katılımcıların en fazla olumlu baktığı ifadelerden biri olmuştur. 

“Yöneticiler, sözlü ve yazılı mesajları çalışanlara zamanında ulaştırırlar” ifadesine katılımcıların %72,8’nin olumlu 

cevap verdiği tespit edilmiştir. Kurumda işlerin doğru ve zamanında yürüdüğünü söyleyebiliriz. 
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Tablo 2. Kurumlarda Çalışan Yönetici ve Diğer Sağlık Personeli Arasındaki İletişim Sorunlarına Yönelik 

İfadelere Katılım Düzeyleri 

 
SORULAR 

Ortalama ve 

Standart sapma 
Sorulara Verilen Katılım Düzeyleri (%) 

  

O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d

ar
t 

S
ap

m
a 

H
iç

b
ir

 

za
m

an
 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

Ç
o

ğ
u

 

Z
am

an
 

H
er

 z
am

an
 

1 Yönetici ve diğer çalışanlar 

sorunlarını karşılıklı olarak 

paylaşırlar 

3,25 1,002 3,9 16,9 41,6 26,0 11,7 

2 Yönetici ve diğer çalışanlar 

başarılarını karşılıklı olarak 

paylaşırlar 

3,04 1,219 11,7 23,4 27,3 24,7 13,0 

3 Yönetici ve diğer çalışanlar karşılıklı 

olarak birbirlerine saygı duyarlar 
3,92 0,997 2,6 7,8 14,3 45,5 29,9 

4 Yöneticiler çalışanlarla ilişkilerine 

statü farklılıklarını yansıtmazlar 
3,14 1,211 7,8 27,3 23,4 26,0 15,6 

5 Yöneticiler, çalışanlarına emir ve 

görev verirken çalışanların 

özelliklerini dikkate alırlar 

3,45 1,187 9,1 10,4 26,0 35,1 19,5 

6 Yöneticiler ve diğer çalışanlar 

karşılıklı olarak birbirlerine 

güvenirler 

3,61 1,09 7,8 6,5 19,5 49,4 16,9 

7 Yöneticiler, çalışanları ilgilendiren 

konularda çalışanların görüşlerini 

alırlar 

3,23 1,111 6,5 18,2 35,1 26,0 14,3 

8 Yönetici ve diğer çalışanlar, 

birbirlerine karşı eleştiriye açıktırlar 
2,69 1,195 19,5 24,7 31,2 16,9 7,8 

9 Yönetici ve çalışanlar, iletişim 

esnasında kendilerini birbirlerinin 

yerine koyarak anlamaya çalışırlar 

2,6 1,206 22,1 27,3 26,0 18,2 6,5 

10 Yönetici ve diğer çalışanlar 

arasındaki siyasi görüş, kültür vb. 

farklara karşı hoşgörülüdürler 

3,27 1,344 15,6 13,0 19,5 32,5 19,5 

11 Yönetici ve diğer çalışanlar 

aralarında yüz yüze iletişime önem 

verirler 

3,3 1,065 5,2 19,5 26,0 39,0 10,4 
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12 Yönetici ve diğer çalışanlar 

bilgilerini karşılıklı olarak paylaşırlar 
3,42 0,908 1,3 14,3 36,4 37,7 10,4 

13 Yönetici ve diğer çalışanlar sosyal 

içerikli toplantılarda bir araya 

gelirler 

3,34 1,059 2,6 20,8 32,5 28,6 15,6 

14 Yönetici ve diğer çalışanlar özel 

sorunlarını aralarındaki resmi 

ilişkilere yansıtmazlar 

3,31 1,127 10,4 10,4 27,3 41,6 10,4 

15 Yöneticiler, çalışanlar arasında 

ayrım yapmazlar (adil davranırlar) 
3,08 1,265 14,3 20,8 19,5 33,8 11,7 

16 Yöneticiler, sözlü ve yazılı mesajları 

çalışanlara zamanında ulaştırırlar 
3,92 0,855 0 6,5 20,8 46,8 26,0 

17 Yönetici ve diğer çalışanlar arasında 

dedikoduya izin vermeyen olumlu 

bir iletişim ortamı vardır 

3,34 1,154 9,1 13,0 27,3 36,4 14,3 

18 Yöneticiler diğer çalışanları kurumla 

ilgili alınacak kararlara katarlar 
2,77 1,11 11,7 29,9 32,5 15,6 10,4 

19 Yöneticiler kurumla çalışanlar 

arasında sağlıklı bir iletişim ortamı 

sağlarlar 

3,19 0,982 3,9 19,5 36,4 29,9 10,4 

20 Yöneticiler diğer çalışanlar arasında 

dayanışmayı teşvik ederler 
3,21 1,151 9,1 18,2 27,3 33,8 11,7 

21 Yönetici ve diğer çalışanlar arasında 

formal iletişimin yanında informal 

iletişim kanalları da açıktır 

3,08 0,929 3,9 23,4 37,7 31,2 3,9 

22 Yönetici ve diğer çalışanlar 

aralarında yakın ilişki sürdürme 

konusunda içten bir çaba gösterirler 

2,9 1,131 11,7 26,0 31,2 23,4 7,8 

23 Yönetici ve diğer çalışanlar, iş ve 

çalışma amaçlarını aynı şekilde anlar 

ve yorumlar 

3,0 1,136 13,0 15,6 39,0 23,4 9,1 

24 Yönetici ve diğer çalışanlar 

birbirlerinin olumlu davranışlarını 

öne çıkarmaya çalışırlar 

3,1 1,176 13,0 14,3 32,5 29,9 10,4 

25 Yönetici ve diğer çalışanlar 

aralarındaki iletişimde iyi bir 

dinleyicidirler 

3,4 1,029 5,2 11,7 33,8 36,4 13,0 
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Katılımcıların sekizinci, dokuzuncu ve on sekizinci sorularda da olumlu bakışlarının çok düştüğü görülmektedir. 

Sekizinci sorudaki “yönetici ve diğer çalışanlar, birbirlerine karşı eleştiriye açıktırlar” ifadeye katılımcıların sadece 

%24,7’sinin katıldığı görülmektedir. Eleştiri yapmanın eksiklikleri tespit etme konusunda çok önemli bir noktaya sahip 

olduğu unutulmamalıdır. Kurumdaki çalışanların iletişim ortamından rahatsız olduğu yorumunu yapabiliriz. Dokuzuncu 

sorudaki “yönetici ve çalışanlar, iletişim sırasında kendilerini birbirlerinin yerine koyarak anlamaya çalışırlar” ifadesine 

katılımcıların sadece %24,7’sinin katıldığı görülmektedir. Kurumdaki empati duygusunun çok iyi olmadığını 

söyleyebiliriz. Son olarak katılımcıların on sekizinci sorudaki “yöneticiler diğer çalışanları kurumla ilgili alınacak 

kararlara katarlar” ifadesine %26 oranında katıldığı görülmüştür. Yöneticilerin hedeflerine ulaşabilmesi ve çalışanların 

daha etkili çalışabilmesi için yöneticilerin kurumla ilgili alınacak kararlarda çalışanların fikirlerini alması 

gerekmektedir. Bu veriler ışığında kurumda bazı iletişim sorunları olduğu yorumunu yapabiliriz. 

3. Normallik Testi Analizi 

Yapılan normallik testi sonuçları aşağıdaki tablo 3’de gösterilmektedir. Buna göre, veriler normal dağılıma uyduğu için 

çalışmada yapılacak karşılaştırma testlerinde parametrik test teknikleri kullanılmıştır. 

Tablo 3. Yönetici ve Diğer Sağlık Çalışanları Arasındaki iletişim Sorunları Ölçeğinin Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Yönetici ve Diğer Sağlık 

Çalışanları Arasındaki İletişim 

Sorunları Ölçek Puanı 

İstatistik Sd P İstatistik Sd p 

0,081 77 0,200 0,983 77 0,378 

 

4. Hipotezlerin Analizi 

Hipotez 1: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı kadınlarda erkeklere göre 

daha yüksektir. 

Independent Samples t Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 4’de yer verilmiştir. Analiz sonucunda 

erkek sağlık çalışanları ile kadın sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim 

sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu duruma göre H1 hipotezi red edilmiştir. 

Hipotez 2: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı yaş arttıkça artmaktadır. 

One Way Anova Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 6’da yer verilmiştir. Tablo 5’deki "Sig." değeri 

0.410>0.05 olduğu için homojenlik testi için “ %95 güvenle grupların varyansları homojendir." denilebilir. Tablo 6 

incelendiğinde, "Sig." değeri 0.746>0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizi için  " %95 güvenle, grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur." denilebilir. Analiz sonucunda farklı yaş grubundan 

olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya yönelik 

ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Bu durumda H2 hipotezi red edilmiştir. Yönetici 

ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı en düşük olan grup 26-30 yaş 

(Ort:75,57; Std. Sap.:20,680) ve en yüksek olan grup ise 51 yaş (Ort:91,80; Std. Sap.:21,799)  üstündekilerdir. Yaş 

arttıkça, ölçek puanı da artmaktadır. Yani yaş arttıkça yönetici ve diğer sağlık personeli arasındaki iletişim sorunlarına 

yönelik algı azalmaktadır. 

Hipotez 3: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı sağlık memurlarında diğer 

sağlık çalışanlarına göre daha fazladır. 

One Way Anova Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 6’da yer verilmiştir. Tablo 5’deki "Sig." değeri 

0.355>0.05 olduğu için homojenlik testi için " %95 güvenle grupların varyansları homojendir." denilebilir. Tablo 6 

incelendiğinde, "Sig." değeri 0.131>0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizi için  " %95 güvenle, grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur." denilebilir. Analiz sonucunda farklı meslek 

grubundan olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya 

yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Bu durumda H3 hipotezi red edilmiştir. 

Diğer personelin iletişim sorunlarına algıları daha yüksek olup, hekimlerde daha düşüktür. Bunun nedeni her meslek 

grubunun yöneticilerinin farklı olmasıdır. Bu durum da yöneticilerle en iyi iletişim kuran hekimlerdir. Hekimlerin en üst 

bölümü hiyerarşik yapı nedeniyle en üste yakın olması ve genelde yönetimde yer almalarıdır. 
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Tablo 4. Yönetici ve Diğer Sağlık Çalışanları Arasındaki iletişim Sorunları Ölçek Puanının Demografik 

Özelliklere Göre Karşılaştırılması (t Testi) 

Hipotezler Demografik Özellikler N Ortalama t P 

Hipotez 1 Cinsiyet 

Erkek 45 82,56 

1,134 0,260 

Kadın 32 77,38 

Hipotez 4 Statü 

Yönetici 5 103,80 

2,861 0,05 

Diğer 72 78,78 

Hipotez 8 
İletişim ile İlgili Daha Önce 

Eğitim Alıp Almama Durumu 

Evet 33 79,03 

-0,525 0,601 

Hayır 44 81,43 

 

Hipotez 4: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı statü gruplarına göre farklılık 

göstermektedir. 

Independent Samples t Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 4’de yer verilmiştir. Analiz sonucunda 

yöneticiler ile sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya 

yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır (t:2,861; p=0,05). Buna 

göre H4 hipotezi kabul edilir. Buna göre yöneticilerin, yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarını 

algılamaya yönelik ölçek puanı diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir. Yani yönetici ve diğer sağlık çalışanları 

arasındaki iletişimi diğer sağlık personelleri sorun olarak görmektedir. 

 

Tablo 5. Homojenlik Testi 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hipotez 2 1,036 6 70 ,410 

Hipotez 3 1,099 3 73 ,355 

Hipotez 5 1,368 4 72 ,254 

Hipotez 6 ,450 4 72 ,772 

Hipotez 7 1,636 3 73 ,188 

 

Hipotez 5: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı meslekte çalışma yılı arttıkça 

artmaktadır. 

One Way Anova Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 6’da yer verilmiştir. Tablo 5’deki "Sig." değeri 

0.254>0.05 olduğu için homojenlik testi için " %95 güvenle grupların varyansları homojendir." denilebilir. ANOVA 

tablosu incelendiğinde, "Sig." değeri 0.533>0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizi için  " %95 güvenle, grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur." denilebilir. Buna göre H5 hipotezi red edilir. 

Analiz sonucunda meslekte çalışma süresi farklı olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları 

arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Hipotez 6: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı kurumdaki çalışma yılı 

arttıkça artmaktadır. 

One Way Anova Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 6’da yer verilmiştir. Tablo 5’deki "Sig." değeri 

0.772>0.05 olduğu için homojenlik testi için " %95 güvenle grupların varyansları homojendir." denilebilir. ANOVA 

tablosu incelendiğinde, "Sig." değeri 0.286>0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizi için  " %95 güvenle, grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur." denilebilir. Buna göre H6 hipotezi red edilir. 

Analiz sonucunda kurumda çalışma süresi farklı olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları 

arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 6. Anova Testi 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Hipotez 2 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1406,812 

28343,707 

29750,519 

6 

70 

76 

234,469 

404,910 

,579 ,746 

Hipotez 3 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

2193,090 

27557,430 

29750,519 

3 

73 

76 

731,030 

377,499 

1,937 ,131 

Hipotez 5 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1257,309 

28493,211 

29750,519 

4 

72 

76 

314,327 

395,739 

,794 ,533 

Hipotez 6 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1974,196 

27776,323 

29750,519 

4 

72 

76 

493,549 

385,782 

1,279 ,286 

Hipotez 7 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1403,183 

28347,336 

29750,519 

3 

73 

76 

467,728 

388,320 

1,204 ,314 

 

Hipotez 7: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı eğitim düzeyi arttıkça 

artmaktadır. 

One Way Anova Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 6’da yer verilmiştir. Tablo 5’deki "Sig." değeri 

0.188>0.05 olduğu için homojenlik testi için " %95 güvenle grupların varyansları homojendir." denilebilir. ANOVA 

tablosu incelendiğinde, "Sig." değeri 0.314>0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizi için  " %95 güvenle, grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur." denilebilir. Buna göre H7 hipotezi red edilir. 

Analiz sonucunda eğitim durumu farklı olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki 

iletişim sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Hipotez 8: Yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algı iletişimle ilgili daha önce 

eğitim alanlarda almayanlara göre daha fazladır. 

Independent Samples t Testi ile yapılan karşılaştırma analizi sonucuna tablo 4’de yer verilmiştir. Analiz sonucunda 

iletişim ile ilgili daha önce eğitim alma durumu farklı olan sağlık çalışanları arasında yönetici ve diğer sağlık çalışanları 
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arasındaki iletişim sorunlarını algılamaya yönelik ölçek puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı (t: 

-0,525; p<0,601).  sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre H8 hipotezi red edilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma sonucunda yönetici ve diğer sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunlarına yönelik algıların cinsiyet, 

yaş, meslek grubu, meslekte çalışma süresi, kurumda çalışma süresi, eğitim durumu ve iletişim ile ilgili eğitim alıp 

almama durumuna göre farklılık göstermediği, sadece statüye göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların 

sorulara verdikleri cevapları değerlendirdiğimizde %75,4’ü yöneticilerin ve diğer çalışanların birbirlerine saygı 

duyduğunu, %66,3’ü güvendiğini, %72,8’i yöneticilerin sözlü ve yazılı mesajları zamanında ulaştırdığını, %54,6’sı 

yöneticilerinin emir verirken çalışanların özelliklerine dikkat ettiğini, %52’si yöneticilerin farklılıklara karşı hassas 

olduğunu, %52’si yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki özel sorunların resmi ilişkilere yansıtılmadığını ve %50,7’si 

de yönetici ve diğer çalışanlar arasında dedikoduya izin vermeyen olumlu bir iletişim olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlardan hareketle kişilerin birbirlerine yüksek oranda saygı gösterdiğini, iş disiplinin olduğunu, güven duygusunun 

yüksek olduğunu, kişilerin özel hayatlarına müdahale edilmediğini ve görüşleri yüzünden yargılanmadığını, özel 

sıkıntıların iş hayatına yansımalarının olmadığını, mesajlar zamanında gittiği için işlerin doğru ve zamanında 

yürüdüğünü ve kurumda huzuru kaçıracak etkenlerden biri olan dedikodunun yapılmadığını söyleyebiliriz. Belirtilen bu 

ifadeler dışında katılımcıların diğer sorulara verdikleri cevabın %50’inin altında olduğu görülmüştür. Kısacası, 

yöneticiler sağlık çalışanları ile arasında iletişim sorunu olduğunu görmezken, çalışanlar bu durumu sorun olarak 

görmektedirler. 

Kurum içinde var olan iletişim halini daha iyi hale getirebilmek ve sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamak için çalışanların 

bir araya gelip, aile ortamı oluşturmaları için sosyal faaliyetler organize edilmeli, yöneticiler tarafından uygulanan 

politikalar sebebiyle oluşan statü farklılıkları en aza indirgenmeli, çalışanları ilgilendiren konularda yöneticiler 

tarafından çalışanların fikri de alınmalı, eksikliklerin görülebilmesi açısında yöneticiler eleştiriye açık olmalı, etkili bir 

iletişim yöntemi olduğu için yüz yüze iletişime önem verilmeli ve çalışanlara karşı eşit (adil) davranılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışma ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin meslek etiği algılamaları ve 

meslek etiğine bakış açılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi merkez kampüsünde öğrenim gören ve çeşitli muhasebe derslerini alan Osmaniye Meslek Yüksekokulu 

(İşletme ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı) ön lisans öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

(İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

bölümü) lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. 

Anketin birinci bölümü demografik değişkenlerle ilgili sorulardan oluşurken ikinci bölümü muhasebe meslek etiği ile 

ilgili yargılardan oluşmaktadır. Anket verileri SPSS 18 programı kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, meslek etiği ve etik ilkelere bağlılık konusunda bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha duyarlı olduğu, 

meslek etiği dersinin ilgili bölüm müfredatlarında yer almasının faydalı olacağı, etik eğitimi ile etik ilkelere bağlılığın 

artacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe Eğitimi, Öğrenci Görüşleri 

 

INVESTIGATION OF VIEWPOINTS TO ACCOUNTING PROFESSIONAL ETHICS OF 

UNIVERSTY STUDENTS: OKU STUDENTS CASE 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to examine opinions about professional ethics perceptions and ethical viewpoints of 

accounting studying students in the undergraduate and associate degree programs. The universe of study consist of  

students of studying various accounting courses in associate degree programs (Business and Accountancy and Taxation) 

of Osmaniye Vocational School  and  undergraduate programs (Business Administration, Management Information 

Systems, Economics, Political Science and Public Administration with International Trade and Logistics) of Economics 

and Administrative Sciences Faculty  in the main campus of Osmaniye Korkut Ata University.  The survey was 

conducted within the scope of study as data collection methods. The survey data was tested using SPSS 18 program. 

According to the findings of study, girl students are more susceptible than male students about  in  commitment to 

ethical principles and professional ethics, would be useful to take place in the curriculum of  professional ethics lessons, 

would be increase in the commitment to ethical principles with ethics education was concluded.  

Keywords: Accounting Professional Ethics, Accounting Education, Student Vewpoints 
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1.Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Muhasebe mesleğinde etik, mesleğin dürüstlüğü ve toplum güvenini sağlama kabiliyetiyle doğrudan ilişkili önemli bir 

konudur (Ağyar vd.,2012:4204). Geçtiğimiz yıllarda büyük ölçekli şirketlerde yaşanan muhasebe skandalları muhasebe 

etik eğitimi ile ilgili tartışmaları şiddetlendirmiştir (Liu vd., 2012:671). Muhasebe mesleğinde etik dışı davranışların 

düzeyi hakkındaki kaygılar,  muhasebe eğitimi verilen programlardaki öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde karşı 

karşıya kalacakları etik ikilemleri ele almak için etkin bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini göstermektedir (Williams 

ve Elson, 2010:111).  

Üniversitelerin muhasebe eğitimi verilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler muhasebe mesleğinin çeşitli 

aşamalarında görev almaktadırlar. Lisans düzeyinde muhasebe eğitimi verilen bölümlerden mezun olan öğrenciler 

meslek mensubu olmanın gereklerini yerine getirerek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadırlar. Bu 

bağlamda muhasebe meslek mensuplarının dürüst, güvenilir ve mesleki etik ilkelerine bağlı bir şekilde mesleklerini 

yürütmelerinde etik eğitiminin önemi yadsınamaz.    

 

Bu çalışmanın amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez kampüsünde ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe 

eğitimi verilen fakülte ve yüksekokulların farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin muhasebe meslek etiği 

algılarının ve meslek etiği ile ilgili görüşlerinin çeşitli demografik değişkenler açısından farklılık gösterip 

göstermediğinin incelenmesidir. Ayrıca ön lisans öğrencileri ile lisans öğrencilerinin etik algılamaları ve görüşleri 

arasında farklılık olup olmadığının ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin etik algılamaları ve görüşleri 

arasından farklılık olup olmadığının araştırılması çalışmanın diğer amaçları arasında sayılabilir.  Literatüre bakıldığında 

konu ile ilgili benzer çalışmalar yapılmış olmakla birlikte önceki çalışmaların ön lisans öğrencileri üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada hem lisans hem de ön lisans öğrencileri örneklem olarak alınmıştır. Bu 

çalışmanın bulguları ile daha önceki çalışmalarda elde edilen bulgular karşılaştırılarak literatüre katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

2.Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

Son yıllarda yaşanan muhasebe skandalları ile güncel bir konu haline gelen etik aslında, insanlığın varoluşundan bu 

yana yaşanmış ahlaki bir durumu simgeler. Yabancı literatürde ve zaman zaman Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 

etik terimi ahlak teriminin karşılığıdır (Türk,2004: 1). Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen “ethos” 

sözcüğünden türetilmiş olan etik genel anlamıyla, toplum huzuru için bireylerin uyması gereken kurallar bütününü ve 

bu kuralları biçimlendiren değer yargılarını barındıran felsefi değerleri temsil eder (Karacan,2014: 5). Etik, neyin doğru 

neyin yanlış olduğunu ya da neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vermek için izlenen ilkeler sistemi olarak 

tanımlanabilir (Ünsal, 2008:2). Etik, ahlaki davranış eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak felsefe ve bilimin 

önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma alanı olmuştur (Aydın, 2002: 3). 

Meslek etiğini, belirli bir meslek grubuna ilişkin ortaya konmuş ve o meslek mensuplarının uyguladığı ya da uygulamak 

için zorlandığı kurallar bütünü olarak tanımlamak mümkündür ( Daşdan, 2009: 284). Muhasebe meslek etiği ise; meslek 

mensubu olan kişinin bağımsızlığını, otokontrolünü ve moral dürüstlüğünü ifade etmekte olup müşterilere, halka ve 

diğer uygulamacılara yüksek standartlara oturtulmuş ahlaki davranışlarla hizmet edilmesi demektir (Selimoğlu, 1997,3). 

Bunu gerçekleştirmek için meslek mensuplarının uzman, yeterli sorumluluğa sahip, güvenilir, doğru ve tarafsız kişiler 

olması gerekmektedir (Türk,2004: 42). 

Muhasebe meslek mensuplarının tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi meslek etiği kurallarına 

uygun hareket etmesi muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesini artıracak, finansal verilerin doğru ve güvenilir 

olmasını sağlayacaktır (Alkan, 2015:114). 

Ulusal ve uluslararası literatüre bakıldığında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin etik algılamaları, etik değerleri ve 

muhasebe eğitiminde etik eğitiminin önemi ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda 

verilmiştir. 

Johnson vd. (2015) Melbourne’da İşletme fakültesi öğrencileri üzerinde yaptıkları anket çalışmasında etik senaryolarla 

bütünleştirilmiş bağımsız etik eğitimi alan öğrencilerin muhasebe dersleri içinde etik eğitimi alan öğrencilere oranla etik 

çözümlemelerinin etik karar alma süreçlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  

Akyatan ve Angay Kutluk (2015), Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Maliye Lisans Bölümü öğrencileri üzerine yapmış 

oldukları araştırmada muhasebe dersini alan öğrencilerin etik karar alma sürecini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. 

Araştırma sonucunda bayanların etik yargılarının erkeklere göre daha yüksek, işletme bölümü öğrencilerinin maliye 

bölümü öğrencilerine göre daha esnek etik değerlere ve muhasebe etiği dersi almış öğrencilerin almamış öğrencilere 

göre daha güçlü etik yargılara sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Alkan (2015), İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ön lisans öğrencileri üzerine yapmış olduğu çalışmada öğrencilerinin etik 

algılarını incelemiştir. Araştırma, bayan öğrencilerin etik algı düzeylerinin erkek öğrencilere oranla daha yüksek 
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olduğunu göstermektedir. Öğrenci ailelerinin gelir düzeyi etik algısında önemli farklılığa neden olmaktadır. Gelir 

düzeyi yükseldikçe etik algısının azalması araştırmanın ilginç sonuçları arasındadır.  

Uyar, Kahveci ve Yetkin (2015), Akdeniz Üniversitesi Alanya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

programı öğrencileri üzerine yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin muhasebe meslek etiği algılarını ve meslek etiği 

dersi alan öğrenciler ile almayanlar arasındaki etik algısı açısından farklılık olup olmadığını incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin muhasebe meslek mensuplarının etik davranışlarıyla ilgili algılarının olumsuz olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Ağyar, Angay Kutluk ve Cengiz (2012), Akdeniz Üniversitesine bağlı yedi farklı Meslek Yüksekokulunda Muhasebe 

bölümünde okuyan 741 öğrenci üzerinde yapmış oldukları çalışmada, öğrencilerin sosyo-ekonomik değişkenler ışığında 

mesleki etiğe bakış açılarını incelemişlerdir. Araştırma sonucunda muhasebe etiğinin ayrı bir ders olarak müfredata 

eklenmesi ve muhasebe etiği eğitiminin seminer, toplantı vb. etkinliklerle desteklenmesi öğrenciler tarafından en çok 

benimsenen fikirler olarak ortaya çıkmıştır. Çeşitli demografik değişkenler arasında cinsiyet değişkeni, meslek etiği ile 

ilgili yargılarda en çok farklılık gösteren kategori olup meslek etiği konusunda bayan öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ay ve Güler (2011), Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksekokulunda muhasebe dersi alan öğrenciler üzerine 

yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin bazı değişkenlere göre etik değerlerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 

cinsiyet değişkenine göre bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek ahlaki yargı düzeyine sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Yöntem  

Araştırmada birincil kaynaktan veri toplamada sıkça kullanılan anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette birinci kısımda 

demografik özellikler ikinci kısımda muhasebe meslek etiği eğitimi ile ilgili görüşler yer alırken üçüncü kısımda ise 

muhasebe meslek etiğine bakış açıları incelenmiştir. İkinci kısımda yer alan muhasebe meslek etiğinin ders olarak 

incelenmesi ile ilgili ifadeler Ağyar vd. (2012)’nin “Meslek Yüksekokulları Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-

Ekonomik Değişkenler Işığında Mesleki Etiğe Bakış Açılarının İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)” isimli 

çalışmadan uyarlanmıştır. Üçüncü kısımdaki muhasebe meslek etiğine bakış açısı ile ilgili ifadeler ise Uyar vd. 

(2015)’nin “Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: ALTSO Meslek Yüksekokulu Örneği” isimli çalışmadan 

uyarlanmıştır.  

Ankete ilişkin güvenilirlik analizinin yapılmasından sonra katılımcıların demografik özelliklerinin dağılım oranları 

verilmiş ve önermelere verilen yanıtların yorumlanmasında frekans analizi, ortalama, standart sapma, varyans analizi ve 

scheffe testinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Osmaniye Meslek 

Yüksekokulu (İşletme Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) ön lisans öğrencileri ile İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi  (işletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik, yönetim 

bilişim sistemleri) öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde 

yapılmıştır ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanan anket formu 

uygulanarak 372 kişiye ulaşılmış ve sonuçlar SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir.   

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda α=0.88 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.80< α=0.88 < 1 arasında olduğu için 

kullanılan ölçek Alpha modeline göre yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2006: 405).   

4 Araştırmanın Bulguları 

Ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 2 : Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Cinsiyet N % Sınıfınız n % 

Bayan 

Erkek 

215 

157 

57.8 

42.2 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

130 

165 

48 

29 

34.9 

44.4 

12.9 

7.8 

Medeni Durum   Ailenin Geliri   

Evli 

Bekâr 

8 

364 

2.2 

97.8 

1000 TL’den az 

1001-1500 TL arası 

73 

62 

19.6 

16.7 
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1501-2000 TL arası 

2001-2500 TL arası 

2501-3000 TL arası 

3001TL ve üzeri 

Cevapsız  

58 

24 

26 

36 

93 

15.6 

6.5 

7.0 

9.7 

25.0 

Mezun Olunan Lise   Ailenin Yerleşim Yeri   

Anadolu Lisesi 

Düz Lise 

Meslek Lisesi 

Diğer* 

68 

195 

89 

20 

18.3 

52.4 

23.9 

5.4 

Büyükşehir 

Şehir Merkezi 

İlçe 

Köy- Kasaba 

104 

112 

94 

62 

28.0 

30.1 

25.3 

16.7 

Öğrenim Durumu   Muhasebe Meslek Etiğini 

Nereden Duydunuz? 

  

Ön Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

64 

295 

13 

17.2 

79.3 

3.5 

Okul 

Arkadaş 

Basın 

İnternet 

Duymadım 

223 

28 

8 

12 

101 

59.9 

7.5 

2.2 

3.2 

27.2 

*  Açık öğretim liseleri, Fen liseleri, Süper liseler, Çok Programlı Liseler  

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine bakıldığı zaman %57,8’inin bayan,  %79,3’ünün  lisans 

düzeyinde okumakta olduğu görülmektedir. Ayrıca  %52,4 ‘ünün düz lise mezunu ve yaş ortalamasının 20 olduğu 

görülmektedir. Öğrencilere çoktan seçmeli olarak sorulan muhasebe meslek etiğini nereden duydunuz sorusunda ise 

%59,9’unun okul cevabını verdiği %27,2’sinin ise meslek etiğini daha önce duymadıkları gözlemlenmektedir. 

Öğrencilerin muhasebe meslek etiği eğitimi ile ilgili görüşleri tablo 4’te gösterilmektedir. 

    Tablo 3:Muhasebe Meslek Etiği Eğitimi ile İlgili Görüşler 

Sıra 

No 

 n Ortalama Standart 

Sapma 

1 Müfredata meslek etiği ile ilgili ders eklenmelidir. 372 3,5672 1,30448 

2 Derslere ilaveten panel, toplantı, seminer ve sempozyumlar 

düzenlenmelidir. 

372 3,8414 1,20382 

3 Meslek odaları ile ortak tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. 372 3,8871 1,12225 

4 Meslek etiğine muhasebe dersleri içinde yer verilmesi yeterli 

olacaktır. 

372 2,9086 1,20521 

5 Meslek etiği en iyi işyeri staj uygulamaları ile öğrenilir, 

ayrıca eğitim vermeye gerek yoktur. 

372 2,7339 1,29550 

6 Meslek etiği çalışma hayatına atıldıktan sonra öğrenilir, 

ayrıca etik eğitimi vermeye gerek yoktur. 

372 2,6801 1,31027 

 

Muhasebe meslek etiği eğitimi ile ilgili görüşler kısmında öğrencilerin, 1,2 ve 3 no.lu önermelere katılma eğiliminde, 5 

ve 6 no.lu önermeler katılmama eğiliminde ve 4 no.lu önerme de daha çok kararsız durumda olduğu görülmektedir 

Araştırmanın muhasebe meslek etiğine bakışı ile ilgili soruların cevapları incelendiğinde sırasıyla (3,72) “Etik 

konusunda eğitici ve öğretici etkinliklere daha fazla yer ve zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorum. ”, (3,70) “Meslek 

mensuplarına yönelik meslek içi eğitim ve seminerlerin sayısının artırılmasının etik ilkelerine olan bağlılığı arttıracağını 

düşünüyorum.” ve (3,69) “Meslek mensuplarının etik ilkelere bağlılıklarının mesleğe olan güveni ve saygınlığı 

arttıracağını düşünüyorum.” ifadelerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 
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Ortalaması en düşük olanlar ise (2,64) “Meslek mensuplarının mesleki kararları dış etkenlerden etkilenmeden 

alabildiğini düşünüyorum.”, (2,72) “Ülkemizde meslek mensuplarının etik ilkeleri uygulamada yeterli özeni 

gösterdiğini düşünüyorum.” ve (2,77) “Meslek mensuplarının muhasebe ilke ve standartlarını eksiksiz bir şekilde 

uyguladıklarını düşünüyorum.” İfadelerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. 

 

4.1. Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açısının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Üniversite öğrencilerinin muhasebe meslek etiğine bakış açılarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin 

tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 4: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Mesleki Etiğe Bakışları 

S.No  Bayan 

(n=215) 

Erkek 

(n=157) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Muhasebe meslek mensuplarının meslekleriyle ilgili 

yenilik ve gelişmelere açık olduklarını düşünüyorum. 

3,3535 

(1,08760) 

3,1274 

(1,27463) 

3,388 ,066 

2 Meslek mensuplarına yönelik meslek içi eğitim ve 

seminerlerin sayısının artırılmasının etik ilkelerine olan 

bağlılığı arttıracağını düşünüyorum. 

3,8977 

(1,19530) 

3,4522 

(1,41170) 

10,803 ,001 

3 Muhasebe meslek mensuplarının yasal düzenlemelerin 

yetersiz kaldığı durumlar olsa bile etik ilkelerine 

bağlılıktan vazgeçmeyeceklerine inanıyorum. 

3,1395 

(0,98069) 

2,9172 

(1,13771) 

4,070 ,044 

4 Ülkemizde meslek etiği hakkındaki yasal 

düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu 

düşünüyorum. 

3,5488 

(1,16659) 

3,2803 

(1,23431) 

4,579 ,033 

5 Meslek mensuplarının mükellefleriyle ilgili bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmadığını düşünüyorum. 

3,4047 

(1,09757) 

3,2038 

(1,22861) 

2,745 ,098 

 = Aritmetik Ortalama, S= Standart Sapma 

Yapılan analiz sonucunda en fazla farklılık %1 anlamlılık düzeyinde 2 no.lu, %5 anlamlılık düzeyinde 3 ve 4 no.lu 

geriye kalanlar ise %10 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında bayan öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre önermelere daha fazla katılma eğiliminde oldukları görülmektedir. 

4.2. Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açısının Öğrenim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Ön lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler ile lisans düzeyinde eğitim alan üniversite öğrencilerinin muhasebe meslek 

etiğine bakış açılarında farklılık olup olmadığının tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 5: Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Durumuna Göre Mesleki Etiğe Bakışları 

S.No  Ön lisans 

(n=64) 

Lisans 

(n=295) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Muhasebe meslek mensuplarının yasal düzenlemelerin 

yetersiz kaldığı durumlar olsa bile etik ilkelerine 

bağlılıktan vazgeçmeyeceklerine inanıyorum. 

3,2969 

(1,07909) 

3,0102 

(1,03833) 

3,954 ,048 

2 Mükelleflerin meslek etiğine yeterince saygılı 

olduklarını düşünüyorum. 

3,1250 

(1,00000) 

2,8644 

(1,14074) 

2,861 ,092 
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3 Meslek mensuplarının mükellefleriyle ilgili bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmadığını düşünüyorum. 

3,5625 

(1,20679) 

3,2644 

(1,15083) 

3,468 ,063 

4 Meslek mensuplarının ilgili tarafları doğru ve yeterli 

düzeyde bilgilendirdiğini düşünüyorum. 

3,3750 

(1,10554) 

2,9864 

(1,14871) 

6,097 ,014 

 

Tablo 4 incelendiğinde 1 ve 4 no.lu önermelerde %5 anlamlılık düzeyine göre farklılık olduğu görülmüştür. 4 no.lu 

önermeye ön lisans öğrencilerinin daha çok katılma eğilimde olduğu buna karşın lisans öğrencilerinin daha çok kararsız 

durumda oldukları saptanmıştır. 

Ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin meslek etiğine bakış açılarının bölümlere göre farklı olup 

olmadığının tespiti için yapılan Anova testi  sonuçları Tablo 5’te  verilmiştir.  

 

Tablo 6: Ön lisans Öğrencilerinin bölüme göre incelenmesi 

S.No  İşletme 

Yönetimi 

(n=22) 

Muhasebe ve 

Vergi Uyg. 

(n=42) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Muhasebe meslek mensuplarının yasal 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı durumlar olsa bile 

etik ilkelerine bağlılıktan vazgeçmeyeceklerine 

inanıyorum. 

2,9545 

(1,17422) 

3,4762 

(0,99359) 

3,508 ,066 

2 Meslek mensuplarının mükellefleriyle ilgili bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmadığını düşünüyorum. 

4,0455 

(1,13294) 

3,3095 

(1,17884) 

5,776 ,019 

3 Meslek mensuplarının yasal düzenlemelere ve etik 

ilkelere bağlı kaldığını düşünüyorum. 

2,8636 

(1,28343) 

3,3571 

(0,95818) 

3,018 ,087 

4 Meslek mensuplarının etik ilkelere bağlılıklarının 

mesleğe olan güveni ve saygınlığı arttıracağını 

düşünüyorum. 

3,2273 

(1,44525) 

3,7857 

(1,02395) 

3,211 ,078 

 

Tablo 5 incelendiğinde 2 no.lu önermede %5 anlamlılık düzeyine göre bir farklılık bulunduğu diğer önermelerde ise 

%10 anlamlılık düzeyine göre farklılık bulunduğu görülmektedir. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin muhasebe meslek etiğine 

bakış açılarının bölümlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 6’da 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde 7, 8, 11 ve 12 no.lu önermelerde %1 anlamlılık düzeyinde, 1, 2, 3, 4 ve 9 no.lu 

önermelerde % 5 anlamlılık düzeyinde, diğerlerinde ise %10 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu gözlemlenmektedir.  

 

Tablo 7: Lisans Öğrencilerin Meslek Etiğine Bakış Açılarının Bölümlere Göre İncelenmesi 

S. 

No 

 İktisat 

(n=49) 

İşletme 

(n=148) 

SBKY 

(n=44) 

UTL 

(n=26) 

YBS 

(n=41) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

 

(S) 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Muhasebe meslek 

mensuplarının yasal 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı 

durumlar olsa bile etik ilkelerine 

bağlılıktan 

     

3,1429 

(0,97895) 

      

3,0811 

(1,02029) 

    2,7273 

(1,26424) 

3,1923 

(0,98058) 

2,6585 

(0,88345) 

2,574 ,038 
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vazgeçmeyeceklerine 

inanıyorum. 

2 Meslek mensuplarının 

mükellefleriyle ilgili bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmadığını 

düşünüyorum. 

3,4286 

(0,88976) 

3,4324 

(1,05729) 

3,0227 

(1,37229) 

3,1923 

(1,09615) 

2,8049 

(1,32702) 

3,327 ,011 

3 Meslek mensuplarının yasal 

düzenlemelere ve etik ilkelere 

bağlı kaldığını düşünüyorum 

3,2857 

(1,09924) 

3,0608 

(1,16190) 

2,7500 

(1,34899) 

3,0385 

(1,07632) 

2,6098 

(1,24254) 

2,413 ,049 

4 Meslek mensuplarının 

mükelleflerin istemesi 

durumunda yasaların uygun 

gördüğü bilgileri verdiğini 

düşünüyorum. 

3,4082 

(0,95565) 

3,3311 

(1,11507) 

2,7045 

(1,28641) 

2,2915 

(1,11286) 

3,0976 

(1,37486) 

3,251 ,012 

5 Meslek mensuplarının 

kararlarını özgür irade ile 

verdiklerini düşünüyorum. 

3,0204 

(1,10849) 

3,2230 

(1,15365) 

3,2500 

(1,14374) 

2,8462 

(1,00766) 

2,6829 

(1,38634) 

2,259 ,063 

6 Meslek ile ilgili etik değerlerin 

yasalara bağlanmasının kolay 

olmadığını düşünüyorum. 

3,1224 

(0,97110) 

3,0743 

(1,21269) 

3,0682 

(1,31887) 

4,0000 

(3,79473) 

2,9756 

(1,27452) 

2,110 ,079 

7 Meslek mensuplarının yasalar 

çerçevesinde mükelleflerinin 

haklarını gözettiğini 

düşünüyorum. 

3,1429 

(1,06066) 

3,3784 

(1,09672) 

2,8864 

(1,22410) 

3,1538 

(1,15559) 

2,6585 

(1,23713) 

4,017 ,003 

8 Ülkemizde mesleki etik 

ilkelerine yönelik eğitimin 

yetersiz olduğunu 

düşünüyorum. 

3,2245 

(1,15948) 

3,6554 

(1,20494) 

3,2273 

(1,46055) 

3,9615 

(1,14824) 

2,9024 

(1,46296) 

4,657 ,001 

9 Meslek mensuplarının etik 

ilkelere bağlılıklarının mesleğe 

olan güveni ve saygınlığı 

arttıracağını düşünüyorum. 

3,7347 

(1,07578) 

3,8716 

(1,15635) 

3,7045 

(1,19260) 

3,6923 

(1,12318) 

3,1463 

(1,33343) 

3,083 ,016 

10 Meslek mensuplarının meslek 

etiği kurallarına uymalarının 

önemli olduğunu düşünüyorum. 

3,6122 

(1,07657) 

3,7568 

(1,25423) 

3,1364 

(1,32228) 

3,6923 

(1,22537) 

3,6098 

(1,33937) 

2,122 ,078 

11 Etik konusunda eğitici ve 

öğretici etkinliklere daha fazla 

yer ve zaman ayrılması 

gerektiğini düşünüyorum. 

3,8163 

(1,07381) 

3,9797 

(1,10945) 

3,1818 

(1,45111) 

4,0000 

(0,84853) 

3,3415 

(1,52659) 

5,306 ,000 

12 Meslek mensuplarına yönelik 

meslek içi eğitim ve 

seminerlerin sayısının 

artırılmasının etik ilkelerine 

olan bağlılığı arttıracağını 

düşünüyorum. 

3,7959 

(1,11765) 

3,8986 

(1,19943) 

3,1818 

(1,58881) 

3,8462 

(1,28662) 

3,6341 

(1,35566) 

2,807 ,026 

SBKY= Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, UTL= Uluslararası Ticaret ve Lojistik, YBS= Yönetim Bilişim Sistemleri 

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc Scheffe testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına 

göre 2, 5, 8 ve 9 no.lu önermelerde işletme öğrencilerinin, YBS öğrencilerine göre %5 anlamlılık düzeyinde farklı 

olduğu saptanmıştır. İşletme bölümü öğrencilerinin YBS öğrencilerine göre ilgili önermelere daha yüksek katılma 

eğiliminde olduğunu söylenebilir. Ayrıca 8 no.lu önermede UTL bölümü öğrencileri ile YBS öğrencileri arasında %5 

anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu UTL öğrencilerinin daha yüksek katılma eğiliminde olduğu görülmektedir. 4, 10, 

11 ve 12 no.lu önermelerde İşletme öğrencileri ile SBKY öğrencileri arasında %5 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu, 

işletme bölümü öğrencilerinin ilgili önermeye daha fazla katılma eğiliminde olduğu görülmektedir.  Gruplar arasındaki 

genellikle işletme bölümü öğrencilerin diğer bölüm öğrencilerine göre önermelere daha fazla katılma eğiliminde 
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olduğundan kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Bu durumun İşletme bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine 

göre daha fazla muhasebe dersi almaları ve muhasebe meslek etiği ile ilgili daha fazla bilgi edinmelerinden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

4.3. Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açısının Mezun Olunan Liseye Göre Karşılaştırılması 

Üniversite öğrencilerinin muhasebe meslek etiğine bakış açılarının mezun oldukları liseye göre farlılık gösterip 

göstermediğinin tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin 

mezun oldukları liseye göre muhasebe meslek etiğine bakış açılarında 1 ve 3 no.lu önermelerde %5 anlamlılık 

düzeyinde farklılık görülürken 2 no.lu önermede %10 anlamlılık düzeyinde farklılık görülmektedir. 

 

Tablo 8: Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Liseye Göre Mesleki Etiğe Bakışları 

S.No  Anadolu 

Lisesi (n=68) 

Düz Lise 

(n=195) 

Meslek Lisesi 

(n=89) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Ülkemizde meslek etiğine yönelik 

yasal düzenlemelerin eksik ve yetersiz 

olduğunu düşünüyorum. 

3,3088 

(1,27264) 

3,6308 

(1,12931) 

3,2360 

(1,22495) 

4,177 ,016 

2 Meslek ile ilgili etik değerlerin 

yasalara bağlanmasının kolay 

olmadığını düşünüyorum. 

3,5441 

(2,53002) 

3,0359 

(1,17260) 

3,1236 

(1,18553) 

2,801 ,062 

3 Meslek mensuplarının ilgili tarafları 

doğru ve yeterli düzeyde 

bilgilendirdiğini düşünüyorum. 

2,8088 

(1,16231) 

3,0410 

(1,11612) 

3,2697 

(1,15566) 

3,205 ,042 

 

Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc Scheffe testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına 

göre “Ülkemizde meslek etiğine yönelik yasal düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu düşünüyorum” önermesinde 

düz lise mezunlarının meslek lisesi mezunlarına göre görüşlerinde %5 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu düz lise 

mezunlarının ilgili önermeye daha fazla katılma eğiliminde oldukları görülmektedir. “Meslek ile ilgili etik değerlerin 

yasalara bağlanmasının kolay olmadığını düşünüyorum” önermesinin Anadolu Lisesi ile düz lise mezunları arasındaki 

ilişki %10 anlamlılık düzeyinde farklılık göstermektedir. “Meslek mensuplarının ilgili tarafları doğru ve yeterli düzeyde 

bilgilendirdiğini düşünüyorum.” önermesinde Anadolu lisesi ile meslek lisesi mezunlarının görüşleri arasındaki %5 

anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmakta meslek lisesi mezunları ilgili önermeye daha fazla katılma eğilimindedir. 

4.4. Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açısının Sınıfa Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin muhasebe meslek etiğine bakış açılarının bulundukları sınıfa göre farlılık gösterip göstermediğinin tespiti 

için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 9:Üniversite Öğrencilerinin Sınıflarına Göre Mesleki Etiğe Bakışları 

S.No  1.Sınıf 

(n=130) 

2.Sınıf 

(n=165) 

3 ve 4. Sınıf 

(n=77) 

Anova 

 

(S) 

 

(S) 

 

(S) 

F Sig 

1 Meslek mensuplarının mükelleflere ait 

bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmadığını 

düşünüyorum. 

2,9231 

(1,13175) 

2,8545 

(1,21602) 

3,2987 

(1,10102) 

3,988 ,019 

2 Ülkemizde meslek etiğine yönelik yasal 

düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu 

düşünüyorum. 

3,4000 

(1,10390) 

3,3212 

(1,26389) 

3,7403 

(1,18547) 

3,322 ,037 
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3 Meslek mensuplarının mükelleflerin istemesi 

durumunda yasaların uygun gördüğü bilgileri 

verdiğini düşünüyorum. 

3,1308 

(1,10943) 

3,1273 

(1,23052) 

3,4675 

(1,16511) 

2,553 ,081 

4 Meslek mensuplarının meslek etiği 

kurallarına uymalarının önemli olduğunu 

düşünüyorum. 

3,5462 

(1,26437) 

3,4788 

(1,25226) 

3,8571 

(1,18892) 

2,506 ,083 

5 Meslek mensuplarına yönelik meslek içi 

eğitim ve seminerlerin sayısının 

artırılmasının etik ilkelerine olan bağlılığı 

arttıracağını düşünüyorum. 

3,6154 

(1,34904) 

3,6364 

(1,36637) 

4,0260 

(1,05099) 

2,878 ,058 

 

1 ve 2 no.lu önerme %5 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterirken geriye kalanlar ise %10 anlamlılık düzeyinde 

farklılık göstermektedir. 

Farklılıkların hangi sınıflar arasında olduğunu ölçmek için uygulanan Post Hoc Scheffe sonuçlarına göre “Meslek 

mensuplarının mükelleflere ait bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmadığını düşünüyorum” önermesi ve “Ülkemizde 

meslek etiğine yönelik yasal düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu düşünüyorum.” önermesinde 3 ve 4. sınıfların 

görüşlerinde 2. sınıflara göre %5 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ilgili önermelere 

daha yüksek katılma eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca “Meslek mensuplarına yönelik meslek içi eğitim ve 

seminerlerin fazlalaştırılmasının etik ilkelerine bağlılığı arttıracağını düşünüyorum” önermesi ve “Meslek 

mensuplarının mükelleflere ait bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmadığını düşünüyorum.” önermesinde 3 ve 4. sınıfların 

görüşlerinde 1. sınıflara göre %10 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu, ilgili önermelere 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 

daha yüksek katılma eğiliminde oldukları görülmektedir.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 

Osmaniye Meslek Yüksekokulunda muhasebe eğitimi verilen programlarda öğrenim gören öğrencilerin muhasebe 

meslek etiğine bakış açıları çeşitli demografik değişkenler bağlamında incelenmiştir.    Yapılan incelemeler sonucunda 

üniversite öğrencileri müfredata meslek etiği dersinin eklenmesini ayrıca etik eğitiminin panel, seminer ve sempozyum 

vb. etkinliklerle desteklenmesi istemektedirler. Bu da bizlere etiğin sadece meslek mensubu olduktan sonra uygulama 

ile öğrenilebilecek bir durum olmadığı göstermektedir. Analiz sonuçlarına genel olarak bakıldığında etik ilkelere 

bağlılığın artmasıyla mesleki saygınlığın artacağı düşüncesine ulaşılmıştır. Öğrencilerin, meslek mensuplarının etik 

davranışlarıyla ilgili olumsuz bir algıya sahip oldukları düşüncesi gözlenmektedir. Etik eğitimi ile etik yargıların daha 

fazla gelişeceği ve meslek mensuplarının etik ilkelere bağlılığının daha fazla artacağı çalışmanın diğer sonuçları 

arasındadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe meslek etiği ile ilgili çeşitli yargılarda cinsiyet, mezun oldukları 

lise, öğrenim gördükleri program açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bayan öğrencilerin erkek 

öğrencilere oranla etik algılamaları ve etik ilkelere bağlılık konusunda daha duyarlı olduğu görülmüştür. Ön lisans 

programlarında öğrenim gören öğrencilerin lisans programı öğrencilerine oranla meslek etiği ile ilgili yargılara büyük 

ölçüde katıldıkları, lisans programları arasında ise İşletme bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine oranla 

görüşlerinde anlamlı farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Bu durum İşletme Bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerdeki 

öğrencilere kıyasla daha fazla muhasebe dersi alması ve muhasebe etiğinin ilgili dersler içinde öğrencilere aktarılması 

ile açıklanabilir.   
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Özet 

Bu çalışmada kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stiline etkisi incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde faaliyet gösteren 103 işletmenin sahipleri ya da üst düzey yöneticileri katılmıştır. Anket yoluyla elde edilen 

verilerin analiz sonuçlarına göre, kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karar verme, karar verme stili, kültür, kültürel değerler 

 

THE EFFECT OF CULTURAL VALUES ON DECISION-MAKING STYLE OF MANAGERS 

Abstract 

In this study, the effect cultural values on decision-making style of the managers were investigated. The owners or 

senior managers of 103 companies operating different religions of Turkey were participated to the study. According to 

the analysis of the data obtained through survey, it has an influence on the decision-making styles of managers of 

cultural values that have emerged. 

Keywords: Decision-making, decision-making style, cultur, cultural values 

 

Giriş 

İnsan içinde büyüdüğü toplumun kültürü tarafından şartlandırılmakta, değer yargıları, dünya görüşü, davranış ve 

davranış normları, olayları değerleme tarzları vs. o toplumun kültürel özelliklerinden etkilenmektedir. Dolayısıyla, 

insanların kültürel özelliklerindeki farklılıklar davranışlarına yansımaktadır (Koçel, 2013: 135). 

Karar verme, bir eyleme yönelik uyarıcının belirlenmesi ile başlayan ve eylemin taahhüdü ile sonlanan eylemler ve 

dinamik faktörlerden oluşan bir dizi olarak tanımlanmaktadır (Mintzberg vd., 1976:246). Karar vermenin yönetim 

sürecinin merkezi olduğu ifade edilmektedir. Hatta literatürde, karar verme ve yönetim kavramlarının eş anlamlı 

olduğunu savunan araştırmacılar yer almaktadır.  

Karar verme süreci teknik rasyonel bir süreçtir ve yöneticilerin tam bilgiye sahip olarak rasyonel seçim yaptıkları 

varsayılmaktadır. Ancak gerçek hayatta bu durumun uygulanabilirliği sorgulanmaktadır. Çünkü yöneticiler alternatifler 

arasından seçim yaparken her zaman tam bilgiye ulaşamamaktadır. Ayrıca, yöneticiler karar verme sürecinde duygusal, 

sezgisel, kültürel faktörlerden ve değerlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla, yöneticiler karar verme durumunda farklı 

yaklaşım tarzları göstermektedirler. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme 

stilleri (tarzları) üzerindeki etkisini incelemektir 

Karar ve Karar Verme 

Karar, eylem için gerçekleştirilen belirli bir taahhüt ya da bağlılıktır (Mintzberg vd., 1976: 246). İşletme yönetiminde 

ise karar, yöneticinin herhangi bir konuda yaptığı “seçim”dir (Koçel, 2013: 109). Karar verme, karar verenlerin 

seçimlerine ve değerlerine göre alternatifleri tanımlama ve seçme çalışmasıdır. Diğer bir tanıma göre karar verme, 
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alternatifler arasında makul bir seçim sağlamak için, alternatifler hakkında şüphe ve belirsizliği yeterli derecede azaltma 

sürecidir (Harris, 2012). 

Karar verme olayı, kişinin seçim yapmayı gerektiren bir durum olduğunu algılaması ile başlamaktadır. Kişiden kişiye 

değişen bir olay olan algılama, kişiye has özellikler ile birlikte kişi dışındaki ortam faktörlerinden de etkilenmektedir. 

Bundan dolayı aynı data veya bilgi farklı kişiler tarafından farklı şekillerde algılanıp yorumlanmaktadır (Koçel, 2013: 

121). Bu bağlamda, kişinin algılama sürecini etkileyen faktörlerin (deneyim, tutumlar, değerler, fiziksel ve sosyal 

faktörler, kültür..vb.) karar verme davranışı üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir.  

Yönetim ve Karar Verme 

Eren’e (2011:4) göre yönetim, belirlenen amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere tüm kaynakları etkin ve 

verimli bir şekilde kullanabilecek kararlar alma ve uygulama sürecidir. Bir işletmenin faaliyet akışını yönlendiren 

yönetim süreci içinde temel nitelikteki işin “karar verme” olduğu ifade edilmektedir. Karar verme, her türlü 

organizasyonda ve herhangi bir seviyede, yönetici tarafından gerçekleştirilen en önemli faaliyettir.  

Karar verme, yöneticilerin davranışlarını yaklaşık olarak özetleyen ve yöneticileri toplumdaki diğer mesleklerden açık 

bir şekilde ayıran tek faaliyettir (Harrison, 1996: 46). Karar verme süreci yönetimin merkezini oluşturmaktadır. Karar 

verme, yöneticiye iki ya da daha fazla alternatif yol veya hareket tarzı arasından seçme yapmak suretiyle yön 

göstermektedir (Cubbertson vd., 1960: 458). 

Bir yöneticinin işi karar vermeyi, verilen bu kararları diğerlerine iletmeyi ve kararların nasıl uygulandığını izlemeyi 

içermektedir. Yöneticiler, daha iyi kararlar vermek için çalıştıkları sosyal çevre, endüstri ve karar verme süreçleri 

hakkında çok fazla şey bilmek zorundadırlar. Son 40 yılda, karar verme tekniği, özellikle teknolojideki uzmanlık 

sistemi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırması araçlarının genişlemesi ile büyük ölçüde gelişme göstermiştir (Simon, 

1987: 57).   

Karar Verme Stilleri 

Karar verme stili; bir karar alma durumunda bir kişinin yaklaşım, tepki ve eylemlerde bulunduğu durumu ifade 

etmektedir. (Izgar ve Yılmaz, 2007: 343). 

Kişilerin karar verme davranışına farklı yollardan yaklaştıkları bilinmektedir. Bazıları tarafsız bir şekilde bilgi 

toplayarak ve açık analizler yaparak karar verirken, bazıları ise daha bütünsel ve sezgisel yollarla karar vermektedir. 

Bazıları karar verme sürecini başkalarının yönlendirmesini beklerken, bazıları bu süreci bağımsız uygulamayı tercih 

etmektedir. Bazı kişiler düşünmeden karar verme davranışı sergilerken, bazıları ise tedbirli ve tasarlanmış bir karar 

verme davranışı göstermektedir. Son olarak bazı kişiler ise karar verme sürecine girmekten kaçınmaktadır. Bu kişisel 

farklılıkların zekâ gibi algısal yeteneklerden bağımsız olduğu ve motivasyon ya da karakter farklılıkları ile ilişkili 

olduğu düşünülmektedir (Galotti vd., 2006: 630). 

Yöneticilerin davranışlarından biri olan karar verme eylemi, kaçınılmaz bir biçimde kültürel farklılıklarından 

etkilenmektedir. Bunun nedeni ise, yöneticilerin işlevlerini farklı kültürel ortamlarda ve iklimlerde yerine getirmeleridir. 

Buna ek olarak, yöneticilerin yetişme biçimleri de yöneticilerin davranışlarında önemli farklılıklar ortaya çıkarmaktadır 

(Sargut, 2010: 171). Bu bağlamda, yöneticilerin karar verme tarzlarının (stillerinin) da bulunduğu kültürel ortamdan 

etkilendiğini söylemek mümkündür.  

Literatürde karar verme stilleri birçok araştırmacı tarafından ele alınmış ve farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bu 

yaklaşımlar içerisinde bilinilirliği en yüksek olanlar; Dinklage yaklaşımı, Arroba yaklaşımı, Harren yaklaşımı ve Scott 

ve Bruce yaklaşımıdır. Bu çalışmada karar verme stilleri Scott ve Bruce yaklaşımı temel alınarak incelenecektir.  

Scott ve Bruce (1995), daha önceki çalışmalarda, karar verme stilleri üzerine yapılan ve karar vermeyi, ‘kişinin karar 

verme durumuyla karşı karşıya kaldığında sergilediği öğrenilmiş ve alışılmış yanıt’ olarak tanımlayan bütün çalışmaları 

birleştirmeye çalışmışlardır. Ayrıca karar verme stilleri ile ilgili olarak o güne dek oluşturulan kavramsal yapının açık 

ve net olmadığını, karar verme stilleri alanıyla ilgili bütün çalışmaların neticesinde de konuyla ilgili faydalı 

enstrümanların ve sentezlenmiş verilerin yeterince oluşmamış olduğunu işaret etmişlerdir (Thunholm, 2004: 932-933). 

Bu çalışmalardan sonra Scott ve Bruce, beş farklı karar verme stili belirlemişlerdir: rasyonel, sezgisel, bağımlı, 

kaçınma, kendiliğinden/anlık 

Rasyonel karar verme stili, alternatiflerin kapsamlı araştırmasının ve mantıksal değerlendirmenin etkin olduğu 

durumdur. Sezgisel karar verme stili, duyguların ve önsezilerin etkin olduğu durumdur. Bağımlı karar verme stili, 

başkalarının yönlendirmesi ve tavsiyelerinin etkin olduğu durumdur. Kaçınma karar verme stili, karar verme 

davranışından kaçınmak için girişimlerde bulunulduğu durumdur. Kendiliğinden/anlık karar verme stili ise, çok fazla 

düşünmeden anlık karar vermenin etkin olduğu durumdur (Scott ve Bruce, 1995: 820-821).  

Kültürel Değerler ve Karar Verme İlişkisi  

Karar verme günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Psikologlara göre, karar verme ilgi çekici bir davranıştır, 

çünkü kararlar birçok unsurun karşılıklı etkileşiminden meydana gelmektedir. Bu unsurların en önemlileri ise ekolojik, 



 
 
……………………… 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep……...……......…… 

 

707 
 
 

 

ekonomik, biyolojik ve kültürel unsurlar olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte, araştırmacılar, onlarca yıldır karar 

verme davranışı üzerinde kültürel değerlerin etkisiyle yakından ilgilenmektedir (Tipandjan vd.,2012: 206). Kültürel 

değerler ile birlikte kişilerin sosyal, ekonomik ve siyasal birikimleri, değerleri, kişisel özellikleri, dış grupların baskıları 

ve insanlar arasındaki diğer değerler ve mücadeleler karar verme davranışının şekillenmesinde önemli birer 

belirleyicilerdir (Halis, 2002: 61). 

İnsanlar bir değer ölçüsüne göre tutum ve davranış göstermektedir. Değer ölçüsü ise, insanın inanmış olduğu, tutum ve 

davranışlarına esas kabul ettiği değerlerdir. Böylelikle, insanlar arasındaki farklı değer ölçülerinin ortaya koyduğu farklı 

hayat tarzları, sosyal kimlik, kısaca “kültür” ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 1997: 40).  

Kültürün genel kabul görmüş bir tanımı yoktur (Dorfman ve Howell, 1988: 128). Kültür, birey, örgüt ve toplum gibi 

değişkenlerin arasındaki karmaşık ilişkilerin bir fonksiyonudur. Kültür, toplumu oluşturan bireylerin meydana getirdiği 

bir bütündür (Gültekin ve Sığrı, 2007: 274). Hofstede, kültürü, insanları bir ortamda toplayan bir akıl (mental) 

programlaması olarak ifade etmiştir. Kültür, bireylerin bir karakteristiği değildir, aynı hayat tecrübesi ve eğitim 

durumlarına sahip bir çok insanı kapsamaktadır. İnsanların zihinlerinde ortaya çıkan kültür, aynı zamanda bu insanlar 

tarafından paylaşılmakta ve onları bir arada tutmaktadır (Hofstede, 1980: 43).  

Değerler, belirli bir davranış biçiminin veya bir duruşun, kişisel veya sosyal olarak karşı veya zıt bir davranış biçimine 

veya bir duruşa tercih edilmesine sebep olan temel inançlardır (Robbins ve Judge, 2013: 145). Örgüt kültürünü 

oluşturan ögeler arasında yer alan değerler, aynı zamanda kültürün en temel parçası olarak değerlendirilmektedir 

(Aktaş, 2010: 9, Can, 2011: 10).  

Kültürel değerler ise, bir toplumda, neyin iyi, doğru ve beğenilir olduğu hakkında örtülü veya açık olarak paylaşılan 

soyut fikirleri temsil etmektedir. Bu kültürel değerler çeşitli durumlarda insanlara neyin uygun olduğunu söyleyen 

spesifik normlara dayanmaktadır (Schwartz, 1999: 25).  

Kültürel değerler konusunda kültür yazınında farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en çok bilinen ve atıf yapılan 

çalışma Hofstede’in(1980) sınıflandırmasıdır. Hofstede (1980) kültürel değerleri; bireycilik-toplulukçuluk, güç 

mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik-dişilik olarak boyutlandırmıştır.  Ancak, 1991’de eklenen uzun dönem kısa 

dönem odaklılıkla ile birlikte kültürel değerler beş boyut olarak literatüre yerleşmiştir. Bu çalışmada, kültürel değerler 

Hofstede’in bireycilik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik boyutları ve Hosftede’in çalışmasının dışında yer 

alan ancak çalışmanın içeriğiyle ilgili olan babacan davranış beklentisi (paternalism) boyutu olarak ele alınıp 

incelenecektir.  

Bireycilik, bireylerin kendi çıkarlarını gözetme, bireysel ifadelerini yürütme, ait olduğu toplumdan ve toplumdaki diğer 

bireylerden ya da organizasyondan bağlarını koparma derecesi olarak tanımlanmaktadır (Lu vd., 1999: 93). Bireyci 

toplumlarda bireysel amaçlar grup amaçlarının önüne geçmektedir (Jandt, 2009: 160). Toplulukçuluk, sıkı toplumsal 

çerçeveleri anlatmaktadır. İnsanlar kendi ait oldukları kümeleri diğerlerinden ayrı tutmaktadır. İçinde etkinlik gösterilen 

akraba grupları, klanlar ve örgütler diğerlerinden farklılaştırılmaktadır. Toplulukçu gruplar grup üyelerini kollarken 

karşılığında da sadakat beklemektedirler (Sargut, 2010: 185).  

Güç mesafesi, bir toplumun üyeleri arasında güç dağılımının ne derece eşit algılandığını, nasıl hissedildiğini ve konuyla 

ilgili düşünme ve davranış eğilimlerini kapsamaktadır (Gültekin ve Sığrı, 2007: 276). Güç mesafesinin fazla olduğu 

toplumlarda, daha az gücü olan insanlar gücün eşit olmayan bir biçimde dağılımını kabul etmişlerdir (Hofstede, 1980: 

45). Hofstede, güç mesafesinin ailede erken yaşlarda öğrenildiğine inanmaktadır. Güç mesafesinin fazla olduğu 

kültürlerde, insanlardan, yüksek statüde güce sahip olanlara saygı göstermeleri beklenmektedir (Jandt, 2009: 172).  

Belirsizlikten kaçınma, bir toplumun belirsiz ve muğlak durumlarda kendilerini korku altında hissetmeleri ve bu 

durumlardan kaçınmaya çalışmalarını ifade etmektedir. Belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek olan toplumlarda bireyler 

kariyer istikrarını korumaya çalışmakta, daha fazla formel kurallar kurmakta, olağan dışı fikirleri ve davranışları tolere 

etmemekte ve mutlak doğrulara inanmaktadırlar (Hofstede, 1980: 45). Belirsizliğe karşı toleransı yüksek olan 

yöneticiler eylemlerinde girişimci özellikler, daha çeşitli ve geniş bilgi toplama eğilimi sergilemektedir (Sargut, 2010: 

180).  

Bir toplumda girişkenlik, para elde etme, diğer insanları önemsememe, yükselme tutkusu, egemen ve baskıcı tavır 

takınma, kendine güven ve bağımsızlık davranışlar ön planda ise bu toplumun erkek egemen kültür içinde olduğu 

söylenebilir (Hofstede, 1980: 46). Dişi kültürün göstergeleri ise insanlar arası ilişkilere ve insana verilen önem, yaşamın 

genel niteliğini önde tutmak biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dişi kültürlerde şefkat, merhamet, nezaket, sadakat, 

çocuklara karşı sevgi dolu olma gibi davranışlar ön plandadır (Sargut, 2010: 175).  

Babacan davranış beklentisi (paternalizm), bakımı altındaki kişilerin ebeveynleri rolünü üstlenerek, onları koruma ve 

onlara destek sağlama yükümlülüğünü kabul eden kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Paternalizm, alt ve üst 

ilişkilerini nitelendirmek için kullanılan ve özellikle doğunun geleneksel kültüründe önemli olan bir kültürel değer 

boyutudur (Aycan vd., 1999: 504).  
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin kültürel değerleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve 

yöneticilerin kültürel değerlerinin karar verme stilleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kültürel 

değerleri oluşturan boyutlar bireycilik, eril değerler, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve babacan davranış 

(paternalizm) beklentisi olarak ele alınmıştır. Yöneticilerin karar verme stillerini oluşturan boyutlar ise rasyonel, 

sezgisel, bağımlı, kaçınma ve anlık (kendiliğinden) olarak incelenmiştir. 

Araştırmanın Hipotezi 

Bu araştırma, kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stillerini belirleyeceği temel varsayımına dayanmaktadır. Bu 

varsayım doğrultusundan yola çıkarak uygulama bölümünde test edilmek üzere aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H1: Kültürel değerler yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde bir etkiye sahiptir. 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Geliştirilen anket formu 3 kısımdan oluşmaktadır. 

Anketin birinci bölümünde yöneticilerin demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde yöneticilerin kültürel değerlerini ölçmek için Dorfman ve Howell (1988) tarafından geliştirilen kültürel 

değerler ölçeği (toplulukçuluk, erillik, güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma) ile Aycan vd. (1999) tarafından 

geliştirilen babacan davranış beklentisi ölçeği birlikte kullanılarak oluşturulan, 29 ifadeli 5-li likert tipi kültürel değerler 

ölçeği yer almaktadır. Literatürde bu ölçeklerin birlikte kullanıldığı bir çalışmalar yer almaktadır (Can, 2011, Aktaş ve 

Can, 2012). Anketin son bölümünde ise yöneticilerin karar verme stillerini ölçmek için Scott ve Bruce (1995) tarafından 

geliştirilen ve 25 ifadeden oluşan genel karar verme stilleri ölçeği yer almaktadır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Anket Formunun Güvenilirliği 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi sonucunda, karar verme stilleri boyutlarına ilişkin bir soru, 

ölçeğin güvenilirliğini olumsuz etkilediği için anketten çıkarılmıştır. Kültürel değerler boyutlarıyla ilişkilendirilen 

kültürel değerler ölçeğinin alpha katsayısı 0,806 karar verme stilleri boyutlarıyla ilişkilendirilen karar verme stili 

ölçeğinin alpha katsayısı ise 0,824 olarak bulunmuştur. Bu değerler, Nunnaly’nin 0,70 olarak belirlediği kritik noktanın 

üzerinde olduğundan dolayı, ankette yer alan ölçeklerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Altunışık vd., 2007:116).  

Araştırma Örnekleminin Özellikleri 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin sahip ya da üst düzey 

konumundaki yöneticileri oluşturmaktadır. Anket çalışması sonucunda toplam 103 geçerli anket formu elde edilmiştir. 

Bu anketlerin demografik verilerine ilişkin istatistiksel sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 1: Yöneticilere İlişkin Özellikler  

Cinsiyet Sayı Yüzdelik Dağılım 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

88 

15 

103 

85,4 

14,6 

100 

Eğitim Düzeyi Sayı Yüzdelik Dağılım 

İlköğretim 

Lise 

Ön Lisans ve Lisans 

Yüksek Lisans 

Toplam 

19 

27 

48 

9 

103 

18,4 

26,2 

46,6 

8,7 

100 

Yaş Sayı Yüzdelik Dağılım 

20-30 arası 

31-40 arası 

41-50 arası 

51 ve üzeri 

Toplam 

22 

40 

31 

10 

103 

21,4 

38,8 

30,1 

9,7 

100 
Doğum Yeri Sayı Yüzdelik Dağılım 

Ege Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

21 

18 

39 

8 

8 

6 

3 

20,4 

17,8 

37,9 

7,8 

7,8 

5,8 

2,9 
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Toplam  103 100 

İkamet Sayı  Yüzdelik Dağılım 

Ege Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

Toplam  

28 

21 

42 

12 

103 

27,2 

20,4 

40,8 

11,7 

100 

Çalışma Yılı Sayı Yüzdelik Dağılım 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-20 Yıl 

21-30 Yıl 

31 ve üzeri 

Toplam 

28 

21 

33 

12 

9 

103 

27,2 

20,4 

32,0 

11,7 

8,7 

100 

Yöneticilik Tecrübesi Sayı Yüzdelik Dağılım 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-20 Yıl 

21 ve üzeri  

Toplam 

41 

23 

23 

16 

103 

39,8 

22,3 

22,3 

15,5 

100 

Firma Büyüklüğü Sayı Yüzdelik Dağılım 

1-10 çalışan 

11-49 çalışan 

50-149 çalışan 

150 çalışan ve üzeri 

Toplam 

63 

26 

8 

6 

103 

61,2 

25,2 

7,8 

5,8 

100 

 

Kültürel Değerler Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler  

Tablo 2’de araştırmaya dahil olan yöneticilerin kültürel değerler boyutlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve alpha 

katsayıları yer almaktadır. Tabloya göre, araştırmaya dahil olan yöneticilerin toplulukçuluk değer boyutu ve 

belirsizlikten kaçınma değer boyutu yüksek, güç mesafesi değer boyutu düşük, eril/dişil değer boyutu ortalamaya yakın, 

babacan davranış beklentisi değer boyutu yüksek özellikler sergilediği görülmektedir. Çıkan bu sonuçlar arasında güç 

mesafesi değer boyutunun düşük olması dikkat çekicidir. Çünkü Hofstede’in yaptığı çalışmada Türk toplumu güç 

mesafesinin yüksek olduğu bir toplum olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte, Türk toplumu dişil özellikleri yüksek 

bir toplum özelliği göstermesine rağmen, araştırmada eril/dişil değer boyutu 2,96 olarak ortalamaya yakın bir değerde 

çıkmıştır.  

Tablo 2: Kültürel Değerler Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

BOYUTLAR X SS α 

Bireycilik/Toplulukçuluk 3,86 0,72 0,812 

Erillik/Dişillik 2,96 1,02 0,863 

Belirsizlikten Kaçınma 4,04 0,67 0,804 

Güç Mesafesi 2,26 0,75 0,783 

Babacan Davranış Beklentisi/Paternalism 3,60 0,73 0,847 

Kültürel Değerler 3,34 0,42 0,806 

 

Karar Verme Stillerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 3’de araştırmaya dahil olan yöneticilerin karar verme stili boyutlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve alpha 

katsayıları yer almaktadır. Çıkan sonuçlara göre, araştırmaya dahil olan yöneticilerin, sırasıyla rasyonel, sezgisel, 

bağımlı, anlık ve kaçınma karar verme tarzlarına sahip oldukları ifade edilebilir.  
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Tablo 3: Karar Verme Stilleri Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

BOYUTLAR X SS α 

Rasyonel  4,10 0,60 0,744 

Sezgisel 3,47 0,79 0,809 

Bağımlı 3,19 0,84 0,826 

Kaçınma 2,14 0,72 0,766 

Anlık  2,16 0,87 0,871 

Karar Verme Stilleri 3,01 0,44 0,824 

Kültürel Değerler ve Karar Verme Stilleri Değişkenleri Arasındaki İlişkiler  

Tabloda yer alan değerlere göre toplulukçuluk değişkeni ile rasyonel karar verme değişkeni (r=,385) arasında %99 

güven aralığında zayıf düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu, toplulukçuluk değişkeni ile bağımlı karar verme değişkeni 

(r= ,257) arasında %99 güven aralığında çok zayıf düzeyli ve olumlu ilişki olduğu görülmektedir. Dişillik değişkeni ile 

sezgisel karar verme değişkeni (r=,295) ve kaçınma karar verme değişkeni (r=266) arasında %99 güven aralığında çok 

zayıf düzeyli ve olumlu ilişki olduğu görülmektedir. Belirsizlikten kaçınma değişkeni ile rasyonel karar verme 

değişkeni (r=,518) arasında 99 güven aralığında orta düzeyli ve olumlu ilişki olduğu, sezgisel karar verme değişkeni 

(r=,239) arasında %95 güven aralığında zayıf düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. Son olarak babacan 

davranış beklentisi değişkeni ile sezgisel karar verme değişkeni (r=,315) ve rasyonel karar verme (r=,253) arasında %99 

güven aralığında zayıf düzeyli ve olumlu ilişki olduğu görülmektedir. Genel olarak kültürel değerler değişkeni ile karar 

verme stilleri değişkeni (r=460) arasında, kültürel değerler değişkeni ile karar verme stilleri değişkenlerinden rasyonel 

karar verme (r=458), sezgisel karar verme (r=337) bağımlı karar verme (r=262) arasında %99 güven aralığında zayıf 

düzeyli ve olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Kültürel Değerler ve Karar Verme Stilleri Değişkenleri Arasındaki İlişkiler 

 1 2       3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1.Toplulukçuluk   1            

2.Dişillik -,036 1           

3.Belirsizlikten 

Kaçınma  

,399*

* 

,120 1          

4.Güç Mesafesi  ,084 ,171 ,067 1         

5.Babacan 

Davranış 

Beklentisi  

,273*

* 

,056 ,246* -,163 1        

6.Kültürel 

Değerler 

,576*

* 

,587*

* 

,623*

* 

,432*

* 

,486*

* 

1       

7.Sezgisel ,132 ,295*

* 

,239* -,099 ,315*

* 

,337*

* 

1      

8.Bağımlı ,257*

* 

,043 ,130 ,099 ,222* ,262*

* 

,124 1     

9.Kaçınma -,062 ,266*

* 

-,095 ,157 ,147 ,184 ,269* ,051 1    

10.Anlık/Kendil

iğinden 

,026 ,138 -,130 ,163 ,162 ,148 ,249* ,003 ,484*

* 

1   

11.Rasyonel  ,385*

* 

,037 ,518*

* 

,156 ,253*

* 

,458*

* 

,208* ,332*

* 

-,009 -,046 1  

12.Karar Verme 

Stili 

,238* ,273*

* 

,192 ,159 ,375*

* 

,460*

* 

,646*

* 

,528*

* 

,628*

* 

,627*

* 

,448*

* 

1 

*p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı, *p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı,  
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Kültürel Değerler Boyutlarının Karar Verme Stillerine Etkisi  

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve derecesini ortaya koyduktan sonra, geliştirilen 

hipotezi test etmek için, ortaya koyulan bu değişkenlere çoklu doğrusal regresyon analizi modeli uygulanmıştır 

 

Tablo 5: Kültürel Değerler Boyutlarının Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi  

 Bağımlı  

Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

 

Bağımlı 
Değişken 

 

Bağımlı 
Değişken 

 

Bağımlı 
Değişken 

 

Bağımlı 
Değişken 

 

 

Bağımsız 
Değişkenler 

Karar 
Verme  

Stilleri 

Sezgisel 

 

Bağımlı Kaçınma Anlık Rasyonel 

Toplulukçuluk 0,131 0,032 0,201*** -0,061 0,044 0,110 

Dişillik 0,228* 0,287** 0,022 0,243* 0,122 0,068 

Belirsizlikten 
Kaçınma  

0,015 0,141 -0,006 -0,165 -0,233* 0,337** 

Güç Mesafesi  0,165*** -0,122 0,109 0,168*** 0,192*** 0,109 

Babacan Davranış 0,350** 0,236* 0,185*** 0,218* 0,231* 0,054 

R² 0,254 0,209 0,104 0,143 0,117 0,200 

Ayarlanmış R² 0,215 0,168 0,057 0,098 0,072 0,158 

Durbin-Watson 1,94 1,69 1,59 1,88 2,02 2,07 

F-Değeri 6,6 5,127 2,241 3,22 2,57 4,839 

p-Anlamlılık Düzeyi 0,000 0,000 0,056 0,010 0,031 0,001 

**p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı, *p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı,  

***p<0,10 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 

Regresyon analizinde ilk olarak karar verme stilleri üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu ileri sürülen kültürel 

değerler boyutları (toplulukçuluk, dişillik, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve babacan davranış beklentisi) 

bağımsız değişkenler, karar verme stilleri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Kültürel değerler boyutları ile ilgili 

değişkenler ve karar verme stilleri değişkeni arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yönelik çoklu regresyon analizinin 

sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir. Bağımlı değişken olarak karar verme stillerinin ele alındığı regresyon analizi 

sonucunda, karar verme stilleri ile dişillik (β=0,228) arasında %95 güven aralığında, güç mesafesi (β=0,165) arasında 

%90 güven aralığında, babacan davranış beklentisi (β=0,350) arasında %99 güven aralığında pozitif ve anlamlı ilişkiler 

olduğu görülmektedir. (R²=0,254, Ayarlanmış R²=0,215, F=6,6 p<0,01). Kültürel değerler boyutları ile ilgili 

değişkenler karar verme stillerinin toplam varyansının %21,5’ini açıklamaktadır. Bu durum değişkenler arasındaki 

ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir.  

İkinci adım olarak, kültürel değerler boyutları ile ilgili değişkenler bağımsız değişken, karar verme stillerinin her bir 

boyutu ile ilgili değişkenler bağımlı değişken olarak ele alınıp, bu değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına 

yönelik çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları yine Tablo 5’de gösterilmektedir. Bağımlı değişken 

olarak sezgisel karar vermenin ele alındığı regresyon analizi sonucunda, sezgisel karar verme ile dişillik (β=0,287) 

arasında %99 güven aralığında, babacan davranış beklentisi (β=0,236) arasında %95 güven aralığında pozitif ve anlamlı 

ilişkiler olduğu görülmektedir. (R²=0,209, Ayarlanmış R²=0,168, F=5,127 p<0,01). Kültürel değerler boyutları ile ilgili 

değişkenler sezgisel karar verme stilinin toplam varyansının %16,8’ini açıklamaktadır. Bu durum değişkenler 

arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Bağımlı değişken olarak bağımlı karar vermenin ele alındığı 

regresyon analizi sonucunda, bağımlı karar verme ile toplulukçuluk (β=0,201) ve babacan davranış beklentisi (β=0,185) 

arasında %90 güven aralığında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. (R²=0,104, Ayarlanmış R²=0,057, 

F=2,241, p<0,10). Kültürel değerler boyutları ile ilgili değişkenler bağımlı karar verme stilinin toplam varyansının 

%5,7’sini açıklamaktadır. Bu durum değişkenler arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Bağımlı değişken 

olarak kaçınma karar vermenin ele alındığı regresyon analizi sonucunda, kaçınma karar verme ile dişillik (β=0,243) ve 

babacan davranış beklentisi (β=0,218) arasında %95 güven aralığında, güç mesafesi (β=0,168) arasında %90 güven 

aralığında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. (R²=0,143, Ayarlanmış R²=0,098, F=3,22, p<0,05). 

Kültürel değerler boyutları ile ilgili değişkenler kaçınma karar verme stilinin toplam varyansının %9,8’ini 
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açıklamaktadır. Bu durum değişkenler arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Bağımlı değişken olarak 

anlık karar vermenin ele alındığı regresyon analizi sonucunda, anlık karar verme ile belirsizlikten kaçınma (β=-0,233) 

arasında %95 güven aralığında negatif ve anlamlı, güç mesafesi (β=0,192) arasında %90 güven aralığında, babacan 

davranış beklentisi (β=0,231) arasında %95 güven aralığında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

(R²=0,117, Ayarlanmış R²=0,072, F=2,57 p<0,05). Kültürel değerler boyutları ile ilgili değişkenler anlık karar verme 

stilinin toplam varyansının %7,2’sini açıklamaktadır. Bu durum değişkenler arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu 

göstermektedir. Bağımlı değişken olarak rasyonel karar vermenin ele alındığı regresyon analizi sonucunda, rasyonel 

karar verme ile belirsizlikten kaçınma (β=0,337) arasında %99 güven aralığında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmektedir. (R²=0,200, Ayarlanmış R²=0,158, F=4,83, p<0,01). Kültürel değerler boyutları ile ilgili değişkenler 

kaçınma karar verme stilinin toplam varyansının %15,8’ini açıklamaktadır. Bu durum değişkenler arasındaki ilişkinin 

zayıf olduğunu göstermektedir. Yapılan tüm regresyon analizleri sonucunda Durbin-Watson katsayısının 2’ye yakın bir 

değerde olması otokorelasyon olmadığını göstermektedir. Bu analizler sonucunda, araştırmanın temel hipotezi “H1: 

Kültürel değerler yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde bir etkiye sahiptir.” desteklenmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karar verme, en basit şekilde, karar verenlerin her hangi bir konuda alternatifler arasından seçim yapma süreci olarak 

tanımlanabilir. Karar verme davranışının yöneticilik işinin temeli olduğu ifade edilmektedir. Yöneticiler örgütün 

amaçlarına ulaşması için gerçekleştirecekleri faaliyetlerin nasıl yapılacağını belirlemek için alternatifler arasından seçim 

yapmakta diğer bir ifadeyle karar vermektedir. Karar verme sürecinin teknik rasyonel bir süreç olduğu ve yöneticilerin 

rasyonel karar verdikleri varsayılmaktadır. Ancak uygulamada durum böyle değildir. Yöneticileri karar verirken 

etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Yöneticileri etkileyen bu faktörlerden bazıları duyguları, sezgileri, kültürü, 

değerleri, kişilik özellikleri, sosyo-ekonomik yapılarıdır. Bu faktörler yöneticilerin karar verme davranışlarında farklılık 

göstermelerine neden olmaktadır. Özellikle kültür faktörünün karar verme davranışında belirleyici bir etkiye sahip 

olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stilleri 

üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmanın amacını ortaya çıkarmak için Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet 

gösteren işletmelerin sahip ya da üst düzey yöneticilerine anket yapılmıştır. Elde edilen anket verileri sosyal bilimlerde 

kullanılan bir istatistik programında değerlendirilmiş, frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan 

bu değerlendirmelerden sonra uygulamada ortaya çıkan sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Araştırmaya katılan yöneticilerin ağırlıklı olarak erkek oldukları, eğitim düzeylerinin ön lisans ve lise olduğu, yaş 

aralığının 31 ve 40 arasında olduğu, 11-20 yıl arası süredir bu işletmede çalıştığı, 1-5 yıldır yöneticilik yaptığı 

söylenebilir. Ayrıca yöneticilerin ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesinde doğduğu ve bu bölgede ikamet ettiği ifade 

edilebilir. Son olarak işletmelerin çalışan sayısı bakımından büyüklüklerinin mikro KOBİ niteliğinde olduğu 

söylenebilir. 

Kültürel değerleri oluşturan boyutlara baktığımızda, araştırmaya dahil olan yöneticilerin toplulukçu ve dişil 

özelliklerinin yüksek, belirsizlikten kaçınan, güç mesafesinin düşük ve paternalist (babacan davranış beklentisi) 

oldukları ifade edilebilir.  

Kültürel değerler ve boyutlarının karar verme stilleri ve boyutları üzerindeki etkisi ya da diğer bir ifadeyle kültürel 

değerler ve boyutları ile karar verme stilleri ve boyutları arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi incelendiğinde, kültürel 

değerler boyutları ile ilgili değişkenler ve karar verme stilleri değişkeni arasında zayıf düzeyli ve olumlu bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında ise araştırmanın temel hipotezi H1, 

“kültürel değerler yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde bir etkiye sahiptir”  desteklenmiştir.  

Karar verme stillerine ait her bir boyutun bağımlı değişken olarak ele alındığı regresyon analizleri sonucuna göre ise, 

dişil ve paternalist özellikleri yüksek yöneticilerin sezgisel, toplulukçu ve paternalist özellikleri yüksek yöneticilerin 

bağımlı, dişil, paternalist özellikleri yüksek ve güç mesafesi düşük yöneticilerin kaçınma, paternalist özelliği yüksek, 

güç mesafesi düşük ve belirsizlikten kaçınan yöneticilerin anlık, son olarak belirsizlikten kaçınma özelliği düşük olan 

(belirsizlikten kaçınmayan)  yöneticilerin rasyonel karar verme stiline sahip oldukları ifade edilebilir. 

Araştırmanın örneklemini 103 işletme oluşturması, elde edilen verilerin ulusal düzeyde yapılacak genelleştirme ve 

yorumlamalarını kısıtlamaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formunun kullanılması ve anket çalışmalarında 

karşılaşılabilecek kapsam, örneklem, ölçüm ve cevaplama hataları bu çalışmada da söz konusu olmuş olabilir.  

Yapılan bu çalışmada kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stillerine olan etkisi incelenmiştir. Daha sonra 

yapılacak olan çalışmalarda, bu iki değişken arası ilişki, bölgesel veya uluslar arası karşılaştırmalar yapılarak 

incelenebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışma, örgüt içi iletişim becerileri ve boyutlarının örgüt sağlığı ile arasında bir ilişki olacağı düşüncesinden 

hareketle belirlenmiştir. Etkin örgüt içi iletişim sonucu oluşan yüksek performans artışının, örgüt ve bireyler için olumlu 

katkı yapması nedeniyle de bu konudaki çalışmalar literatürde önem taşımaktadır. Diğer taraftan Örgüt sağlığı 

işletmelere rekabet edebilme gücü sağladığından, bu kavramı iyi anlamaya çalışmak günümüz şartlarında kaçınılmaz bir 

durumdur. Bu nedenle, Örgüt içi iletişim becerileri ve örgüt sağlığının olumlu yönleri ve katkılarının çalışanlar üzerinde 

etkin sonuçlar yaratabilmesi için yöneticiler, farklı yöntemlerle örgüt içi iletişimi geliştirerek çalışan performansını daha 

da arttırmayı planlamalıdırlar. Bu çalışmanın amacı, örgüt içi iletişim becerileri ve örgüt sağlığı arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktır. Araştırmanın öncelikli amaçlarına ilave olarak demografik değişkenlere göre, örgüt sağlığı ve örgüt içi 

iletişim becerileri arasında farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulan 

araştırma modeli ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla İstanbul bölgesindeki hizmet sektörü çalışanları üzerinde 

araştırma yapılarak, Örgüt sağlığı ve Örgüt içi iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin korelasyon ve regresyon analizi 

ile birlikte t testi uygulanarak sonuçları yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların İletişim Beceri 

Düzeyleri ve Örgüt Sağlığı ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

Korelasyon analizinde ise Örgüt içi iletişim becerilerinin tüm boyutları ile Örgüt sağlığı arasında %1 anlamlılık 

düzeyinde pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani, Örgüt içi iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olması, Örgüt 

sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Örgüt sağlığının Örgüt içi iletişim becerileri üzerine etkisini ortaya koyan 

regresyon analizi sonuçlarına göre de aralarında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt İçi İletişim, İletişim Beceri Düzeyleri, Örgüt Sağlığı 

 

EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION SKILLS 

ON ORGANIZATIONAL HEALTH 

 

ABSTRACT 

This study was based on the idea that there may be a relationship between inter-organizational communication skills 

and dimensions and organizational health. Due to the positive contribution of high performance increase formed as a 

result of effective inter-organizational communication to the organization and individuals, the studies carried out on this 

issue are especially important within the literature. On the other hand, as Organizational health provides the enterprises 

with the power to compete, trying to understand this concept better is inevitable under the present conditions. For this 

reason, in order for Organizational communication skills and positive aspects of organizational health and its 

contributions to have effective results on the employees, managers should plan to increase employee performance even 

further by developing interorganizational communication with different methods. The objective of this study is to 

conduct research on the relationship between interorganizational communication skills and organizational health. In 

addition to the prioritized objectives of the research, based on demographic variables, the aim is to determine whether 

there are any differences between organizational health and interorganizational communication skills. In order to test 

the research model and hypotheses formed within the scope of the study, research was conducted on the service industry 

employees within the region of Istanbul and the results of Organizational health and Interorganizational communication 

skills were interpreted after applying a correlation and regression analysis together with t test. When we investigate the 

results of the analysis, the results of the t-test conducted in order to determine whether there is a statistically significant 

difference between the participants' Communication Skill Levels and Organizational Health mean values based on the 

gender variable, the difference between the mean values of the group was not found statistically significant. Correlation 

analysis on the other hand revealed that there is a positive relationship at 1% significance level between all dimensions 
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of Interorganizational communication skills and Organizational health. In other words, interorganizational 

communication skills being at a sufficient level has a positive impact on organizational health. According to the 

regression analysis results that reveal the impact of organizational health on interorganizational communication skills, a 

positive relationship has been found between them. 

Key Words: Organizational Communication, Communication Skill Levels, Organizational Health 

 

GİRİŞ 

Dünya tarihi boyunca bireyler birlikte yaşamış ve tarih boyunca farklı örgütler oluşturmuşlardır. Örgütlerin var 

olabilmeleri için bireylerin ortak yaşantıları ve özellikleri olmalıdır. Bu ortak özelliklerin bireyler tarafından 

paylaşılması birbirleriyle kurdukları iletişimle gerçekleşir. Bireyler iletişim ile diğer bireylerin fikirlerini, duygularını ve 

bilgilerini öğrenirler ihtiyaç oldukça da paylaşırlar. 

Birey tek başına yaşamadığı için iletişim bir zorunluluktur. Birey, karşılıklı ilişkide diğerlerini ikna etmek, duygu ve 

düşüncelerini ifade etmek, sevgi ve saygısını belirtmek, iş ve duygu paylaşımını oluşturmak için iletişim aracına 

gereksinim duymakta bu sayede olumlu ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. İletişimin en temel amacı anlaşmaktır. 

Karşısındaki bireyi doğru anlamak ve karşısındaki bireye kendisini doğru anlatmak sağlıklı iletişimin gereğidir. Doğru, 

sağlıklı ve etkili bir iletişim kurulmasında, iletişimden kaynaklanan sorunların giderilmesinde veya en aza 

indirgenmesinde iletişim becerileri büyük bir öneme sahiptir. 

Bireyler; birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunmak için farklı iletişim araçlarıyla farklı yöntemler geliştirmişlerdir. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının çeşiti artmış ve ileri bir düzeye ulaşmıştır. Örgütsel sorunların ve 

bireyler arası sorunların çözümü için düşünce alışverişinde bulunmak ve karşılıklı iletişim kurmak kaçınılmazdır üstelik 

örgütlerde sağlıklı iletişim geliştirilemezse iletişim çatışmaya dönüşür. Mevcut sorunlara yenileri eklenir. Bireyler, 

diğer bireylerle sağlıklı iletişim kuramazsa yalnız kalmaya, gerilim ve bunalımla yaşamaya mahkum olur. Bu nedenle 

sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için sağlıklı iletişim becerilerini arttırmak durumundayız. Bu da ancak eğitime ve 

iletişime önem vermekle olur. Bireylerin yaşadığı sorunların önemli bir bölümü iletişim hatalarından ve yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

Yapılan bu çalışmayla iletişim sorunlarının sık yaşandığı hizmet sektörü üzerinden iletişim kavramı, sorunlar ve 

öneriler anlatılmış ve bu sektördeki çalışanın doğru iletişim konusunda bilinçlenmesi ve gelişim sağlaması 

hedeflenmiştir. Bu araştırmanın öncelikli amacı, örgütsel moral, katılım, etik, performans, gelişim, liderlik, örgütsel 

itibar, amaç birliği, başarı ve sadakat, bağlılık gibi alt boyutları olan örgüt sağlığının tek tek ve bir bütün olarak, bir 

işletmede çalışan personelin sergilediği örgüt içi iletişim becerileri ve bu beceriler arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Araştırmanın öncelikli amaçlarına ilave olarak cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi şeklindeki demografik 

değişkenlere göre söz konusu işletmelerde çalışan personelin algıladıkları örgüt sağlığı ve sergiledikleri örgüt içi 

iletişim becerilerinde anlamlı farklılıkların olup olmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Belirtilen amaçlar 

doğrultusunda hazırlanan bu çalışma; örgütlerin verimliliği ve etkinliği için önem arz eden bireylerde algılanan örgüt içi 

iletişim becerileri ve içinde bulunulan örgüt sağlığı ile ilişkisinin ortaya konularak, yöneticilerin çalışanlarındaki bu 

davranışları artırmada ve ortaya çıkartılmasında nasıl bir yol izleyecekleri noktasına vurgu yapmak açısından önemlidir. 

Örgüt ve Örgüt sağlığı 

Örgüt, yönetim biliminde farklı açılardan ele alınarak incelenen ve üzerinde en fazla durulan alanlardan birisidir. 

Örgütün diğer bir tanımı, ortak bir gayeyi veya işi yapmak üzere bir araya gelmiş kurum ya da bireylerin oluşturduğu 

topluluk veya teşkilat diye de belirtilebilir (Işık, 2009: 74). Koçel’e (2001:124) göre örgüt, “iş ile iş, iş ile birey ve birey 

ile birey” arasındaki düzen ya da düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. 

Örgüt sağlığı kavramı yeni bir kavram değildir, 1950’li yılların sonlarında Argyris tarafından kullanılmış, daha sonra 

1969 yılında Mathews Miles tarafından örgüt sağlığı analizi için bir model öne sürülmüş ve örgüt sağlığı kuramı olarak 

ölçülmeye çalışılmıştır (Doğan ve Bozkurt, 2008: 62-63). Örgütlerde sağlık kavramı çalışılmadan önce bu kavrama 

temel oluşturan birçok kuram geliştirilmiştir. Miles’in yaklaşımı bu yüzyılını başında beri örgütsel davranış yaklaşımını 

benimseyen araştırmacıların çalışmalarının doğal bir sonucudur. Bu araştırmalar örgüt sağlığı kavramının gelişmesi için 

temel oluşturmuştur (Aytaç, 2003: 28). Örgüt sağlığı, belirlenen hedeflere ulaşmak için amaçları gerçekleştiren, 

değişime ayak uyduran ve çabuk uyum sağlayan, karşılaştığı problemlerin üstesinden gelen, sorunlarla başa çıkabilen 

ve bunların üstesinden gelebilen şeklinde tanımlanmaktadır. Akbaba Altun (2001: 4) ise örgüt sağlığını, işyerlerinin 

doğasına yönelik yapılan bir çalışma şeklinde tanımlamıştır. 

Sağlıklı örgüt, etkili bir liderliğe sahip olan, kendi içinde bir bütünlük gösteren, iç ve dış çevresi ile etkin bir biçimde 

etkileşimde bulunan, belirli bir kimliği olan ve kaliteli ürünler vererek zaman içinde büyüme ve gelişmesini sürdüren 

örgüttür (Taymaz, 2011: 71). Miles (1969) sağlıklı bir örgütü “yaşamını sürdürmeye çalışırken uzun sürede gelişme ve 

yenileşme yeteneklerini de artırmaya gayret eden örgüt” şeklinde tanımlamaktadır (Buluç, 2008: 575). Örgütün işlevsel 

veya sağlıklı olup olmadığının göstergesi ise örgütün amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilme yeteneğidir.  Bu 
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durumda sağlıklı örgüt, iç ve dış çatışmalarını en etkili biçimde yöneten, işgörenlerin uyum sorunlarını çözen, böylece 

bir sistem bütünlüğü içerisinde yaşamını sürdüren örgüt olarak tanımlanabilir (Başaran, 2004, 321). 

Quick ve arkadaşları (2007) da örgüt sağlığını birey sağlığı ile paralel bir biçimde ele almışlardır. Bu çerçevede örgüt 

sağlığı; amaca dönük bir yaşam sürdürme, nitelikli bir iletişim kurma ile olumlu benlik saygısı ve yeterlik olmak üzere 

üç temel boyuttan oluşmaktadır. McHugh ve arkadaşları (2003)’e göre sağlıklı örgüt; yapısı, kültürü ve yönetsel 

süreçleri ile örgütün yüksek düzey performans göstermesine katkı sağlayan örgüttür. Bu doğrultuda olası örgüt sağlığı 

kriterleri, çalışanların stresi ve iyi oluş düzeyleri, personel memnuniyeti ve bağlılığı, algılanan yönetsel karar alma 

niteliği, yapısal düzenlemenin uygunluğu ve finansal göstergelerdir (Yıldız, 2014: 33). Fairman ve McLean (2003) 

örgüt sağlığını örgütün etkili bir biçimde faaliyette bulunma, uygun şekilde değişme ve kendi içerisinde büyüme 

yeteneği olarak tanımlamaktadır. Bu durumda örgüt ne kadar sağlıklı olursa, o kadar başarılı olmaktadır. Balcı 

(1995)’göre sağlıklı örgütler, daha katılımcı, tabandan destek gören, sorunların işbirliği içinde çözüldüğü, bireylerin 

uzmanlığından yararlanıldığı, uzmanlığın güç ve yetki sağladığı kuruluşlardır (Taymaz, 2011: 72). 

Lyden ve Klingele sağlıklı bir örgütün, kurumun bütün alt sistemleri ile birlikte etkin olarak çalışması yanında, büyüme 

ve gelişmişlik düzeyiyle de ilgilisinin var olduğunu belirtmişlerdir. Sağlıklı örgütler; örgütsel bağlılığı, örgütsel adaleti, 

moral ve motivasyon düzeyi yüksek işgörenlere sahiptirler. Sağlıklı örgütlerde işgörenler işe gelmeleriyle mutlu olurlar. 

Bu nedenle çalışanlar ve çalışmalar daha verimlidir. Konu hakkında yapılan araştırmalarda örgüt sağlığı genel olarak, 

işgörenin fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlık boyutlarıyla incelenmiştir. Lyden ve Klingele ise, örgüt sağlığını örgüt 

kültürü ve örgüt iklimine olumlu katkı yapan unsurlar olarak ele almışlardır. Ayrıca, Lyden ve Klingele örgüt sağlığı 

çalışmalarını eğitim kurumları yerine, işletmelerde uygulanabilecek şekilde ortaya koymaya ve sınırlandırmaya 

çalışmışlardır. Lyden ve Klingele örgüt sağlığını onbir boyut olarak incelemiştir. Örgüt sağlığı boyutları aşağıda 

maddeler halinde belirtilmiştir (Ünlü, 2011: 59-61); 

 İletişim; yatay ve dikey olarak iyi işleyen bir iletişim vardır. Örgütler amaçlarını gerçekleştirmeyi ve yaşam 

mücadelesi sürdürmeyi iletişim sayesinde yaparlar. İyi bir iletişim olmadan örgütün sağlıklı olması mümkün 

olamaz. 

 Katılım; her kademede çalışanlar kararlara katılım sağlarlar. Sağlıklı örgütlerde yeni fikirler desteklenir ve işler 

ekip ruhu ile yürütülür. 

 Sadakat ve Bağlılık; bireysel menfaatlerden ziyade örgütsel değerlere ve menfaatlere bağlılık vardır. Bireyler 

arasında karşılıklı güven üst düzeydedir. Çalışanlar toplantılara severek katılırlar. 

 Moral; sağlıklı bir ortam için örgütlerde moral düzeyinin yüksek olması önemlidir. Moral, çalışanların 

kendilerini iyi ve mutlu hissetmelerinin sonucudur. Bireyin moral düzeyi yüksek olursa tüm örgütü motive edebilir. 

 Kuruluş İtibarı; prestiji yüksek bir örgütün üyesi olma bireylere saygınlık kazandırır. Örgütün sağlıklı olması 

ile itibarı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 Etik; etik olmayan davranışlara onay verilmez. Örgütte nelerin kabul edilebilir ve beklenir olduğunu ortaya 

koyması bakımından etik kurallar önemlidir. 

 Performansın Tanımlanması; çalışanların başarıları, davranışları takdir edilir. Değerleri kabul edilir. 

 Amaç Birliği; çalışanlar kurumsal amaçları bilirler. Bireysel ve örgütsel amaçlar arasında uyum söz konusudur. 

 Liderlik; Yöneticiler sorumluluğunda bulunan her şeyi görüp gözetirler. 

 Cana yakın ve ulaşılabilirdirler. Yöneticiler çalışanlara yol gösterir ve sağlıklı çalışma ortamı hazırlarlar. 

 Gelişim; örgütsel eğitim ve gelişim programları desteklenir. Gelişim uzun vadede mevcut durumun, daha da 

iyileştirilerek geliştirilmesidir. 

 Kaynak Kullanımı; kaynak kullanımı başarı planlamasına uygun olarak paylaştırılır. 

Örgüt sağlığı kavramı öncelikle örgüt içi dinamikleri göz önüne alarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmesini 

vurgulayan, aynı zamanda örgütün dış çevresi ile uyum ve mücadele yeteneğini ön plana çıkaran ve dolayısıyla örgütü 

sistem anlayışı çerçevesinde çok boyutlu bir biçimde ele alan bir kavramdır. Dolayısıyla örgüt sağlığı bir örgütün tüm 

enerjisini amaçlarına yönlendirmesi ve değişimler karşısında mücadele ve yaşama yeteneklerini sürdürmesi şeklinde 

tanımlanabilir (Tutar, 2010, 184). Diğer bir tanıma göre, sağlıklı örgüt, otorite yapısı, değerler sistemi, normları, ödül ve 

ceza sistemleri; örgütün ve çevresinin başarısına, çalışanların huzuruna katkıda bulunan örgüttür. Bu bağlamda bir 

örgütün sağlık ölçütleri örgütün kültürel değerleri, liderlik özellikleri ve çalışanların tutumlarıdır (Ünlü, 2011: 4). 

Sağlıklı örgütler misyonunu gerçekleştiren ve aynı zamanda örgüt üyelerinin öğrenmesine, ilerlemesine ve gelişmesine 

olanak veren örgütlerdir. Sağlıksız örgütlerin ise amaçlarını yeterince gerçekleştiremediği ve işgörenlerin 

gereksinimlerini karşılayamadığı söylenebilir (Karakuş, 2008: 27). Sağlıklı bir örgüt, kültürü, iklimi ve uygulamaları ile 

örgüt çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratırken, aynı zamanda örgütün etkililiğini de arttırmaktadır. Bu 
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bağlamda sağlıklı bir örgütün karşılıklı saygıya dayalı, açık, güvenilir ve olumlu bir kültüre sahip olması gerektiği 

söylenebilir. Bir örgütün varlık sebebi olan amaçlarına ulaşabilmesi öncelikle o örgütün sağlıklı olmasına bağlıdır 

(Yıldız, 2014: 34-35). 

Sağlıklı örgüt başka bir açıdan, etkili bir lidere sahip olan, kendi içinde bütünlük gösteren, çevresiyle iyi ilişkiler 

kurabilen, bir kimliğe sahip bulunan, kaliteli hizmet/ürün sunan ve uzun vadede büyüyerek gelişen örgütlere 

denilmektedir (Özdemir, 2006: 12). Örgütsel verimliliğin sağlanmasında önemli rolü olduğu düşünülen örgütsel 

iletişim, örgütsel adaleti, motivasyon, örgütsel bağlılık ve iş güvenliği gibi kavramlar örgüt sağlığının etkilediği 

kavramlardır. Örgüt iklimi ve örgüt kültürü gibi kavramlar ise örgüt sağlığının etkilendiği kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca, literatürde yer alan araştırma sonuçlarında örgüt sağlığı ile liderlik, etkililik ve performans 

arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (Ünlü, 2011: 24). 

Literatür incelendiğinde, araştırmacıların bu kavramlar üzerinde yoğunlaştığı, örgüt sağlığı kavramına ise gereken 

önemin gösterilmediği düşünülmektedir. Oysaki örgüt sağlığı kavramı, yukarıda geçen tüm kavramları kapsayan daha 

bütüncül bir yaklaşımı sergilediği görülmektedir. 

Örgüt sağlığının boyutları hakkında yapılan diğer araştırmalar incelendiğinde yurt dışında; Miles, Hoy ve Feldman, 

Dünya Sağlık Örgütü, yurtiçinde de; Akbaba Altun’nun sınıflandırmaları daha çok kabul görmektedir. Literatürde en 

çok Miles’ın örgüt sağlığı teorisi, Hoy’un geliştirdiği örgüt sağlığı boyutları, örgüt sağlığı, örgüt sağlığını bireye 

benzeten görüşler, Dünya Sağlık Örgütü’nün örgüt sağlığı tanımı ve örgüt sağlığının çeşitli araştırmacılara göre 

boyutlarına, örgüt sağlığı üzerine yapılmış araştırma ve makalelerde yer verildiği görülmektedir (Yıldız, 2014: 39-42). 

İletişim ve Örgüt içi İletişim 

Sosyal evrende bireysel ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayan iletişimin, örgütsel yapıda da önemli bir yeri vardır. 

Örgütler kendilerini gerek çalışanlarına gerekse müşterilerine karşı tanımlamaya çalışırken iletişim yöntemlerini 

kullanmaktadırlar. Farklı kanallar devreye sokularak sağlanan iletişim örgütsel yapının dinamizmini artıran bir enerji 

olarak ortaya çıkar. Önemli olan etkin iletişim kanallarını kullanarak dinamizm kaynağı olan enerjiyi daha geniş ve 

dönüştürücülük özelliği olan sinerjiye taşıyabilmektir. Yöneticilerin görevi de iletişimi kullanarak bunu sağlamaktır. Bu 

açıdan iletişimin temel amacı, ilişki kurmak ve geliştirmek, iş yapmak ve uyumlu çalışarak sorun çözmektir (Kırmızı, 

2003:7). 

Başarılı bir iletişim için; bireylerin iletişim şartlarını bilmesi gerektiğini, bireylerin sosyal olabilmesi için etkileşimde  

bulunmaları ve sürekli olarak iletişim yeteneklerini geliştirmelerini dolayısıyla da sosyalleşmenin iletişim yeteneğiyle 

ilgili olduğunu vurgulamaktadır (Gökçe vd., 2001: 6). İletişimin, bireyin varoluşundan bu yana kullanıldığını ve bireyin 

toplum içinde bir yer kapladığının ispatı olduğunu söylemektedir. Ayrıca iletişim; dinleyicide yeni bir tutum 

geliştirdiğini, var olan tutumunun şiddetini arttırdığını ve yine var olan tutumunu değiştirmeyi amaçlamaktadır 

(Kağıtçıbaşı, 2008: 26). Var olmak, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, eğlenmek ve mutlu olmak gibi 

eylemleri gerçekleştirmeye yönelik olan iletişim konusunun bu denli gündemde olması, iletişim becerisinin öneminin 

yeni anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. İletişim, toplum ve ekonomik yaşamın bütün yönlerinde vazgeçilmez bir rol 

oynamaktadır. Örgütsel açıdan bakıldığında ise birey için iletişimin beş temel amacı; bilgi sağlama, etkileme, ikna etme, 

birleştirme, emir verme şeklinde sıralanmaktadır (Gökçe vd., 2001: 58). 

Örgüt; belirli birtakım amaç ve hedeflere ulaşabilmek için kurulan teknik, beşeri ve fiziksel yapılardır. Bu yapıların 

etkin bir şekilde yönetilebilmesi için örgütlenme ve uyumlaştırma faaliyetlerinin iyi bir şekilde kurgulanması gerekir ki 

bu kurgunun en önemli öğesi iletişimdir. Örgütü bir arada tutan iletişim örgütlerin değişik bölümleri arasında ortak bir 

kültür, ortak bir yol oluşturur (Tutar, 2009: 15). Örgütlerde, çalışanların görevlerini yapabilmeleri için "bilgiye" 

ihtiyaçları vardır. Örgütlerde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olan örgütsel iletişimi 

kuvvetlendirmek ve etkin hale getirmek için birçok politikalar oluşturulmakta ve uygulanmaktadır (Eryılmaz, 2002: 61). 

Örgütlerde işlerin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için örgütsel iletişim, örgütsel var olmanın karar vericileri tarafından 

tasarlanır ve yönlendirilir. Hedefleri belirleyen örgüttür ve katılanlar ise örgütün tüm paydaşlarıdır. Paydaşlar arasında 

işbirliği, bir arada olmanın vazgeçilmez karakteridir ve sağlayıcısı da iletişimdir (Oktay, 2000: 99). Bu işbirliği, iletişim 

sayesinde oluştuğuna göre bireyler ve birimler arasında uyum ve koordinasyonu sağlayan örgütsel iletişimin de yoğun 

bir iletişim ağından oluştuğu görülür. Örgütsel iletişim, örgütte çalışanların birbirleriyle ilişkilerinin sağlanması, 

örgütün bütünlüğü ve çalışanların örgüte aidiyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır (Altınok Kaya, 2007: 51) 
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Şekil 1. İletişim  süreci 

Kaynak: McQuail ve Windahl, 2010: 18 

Literatürde İletişim, örgütün iç ve dış çevresiyle bir bütün halinde değerlendirmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

değerlendirme ışığında örgütsel iletişimin; süreç, mesaj, iletişim ağı, birbirine bağımlılık, ilişki, çevre ve belirsizlik gibi 

temel unsurları içerdiğine de vurgu yapılmaktadır (Oktay, 2000: 350). İletişim, mesaj gönderen ile mesajı alan 

arasındaki karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği dinamik yapılı bir süreçtir. İletişim süreci, ikisi arasında bir ileri bir geri 

giderek mesajın göndericisini alıcı ile bağlayan dairesel bir süreç olarak ifade edilmektedir. Mesaj kodlanır ve bir araç 

ile gönderilir. Alıcı, gönderici tarafından iletilen mesaja bir anlam yükler. Anlamlar, bir bireyden diğerine 

aktarılmaktadır. Bu mesajların her iki birey tarafından tamamıyla anlaşılması ile iletişim süreci tamamlanmaktadır. 

Süreç açısından iletişim; bilgi, düşünce ve tutumların ortak semboller aracılığı ile birey veya gruplar açısından değiş-

tokuş edildiği bir süreçtir. İletişim süreci, kaynağın oluşturduğu herhangi bir iletinin uygun bir araçla bir birey veya bir 

gruba gönderilmesi olarak tanımlanabilir (McQuail ve Windahl, 2010: 18). 

Örgütsel iletişim türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; amaçlarına göre iletişim türleri ve yapılarına göre iletişim türleri 

olarak sıralanmaktadır (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008: 96). Amaçlarına göre örgütsel iletişim türleri; bilgilendirici, 

eğitici, değerlendirici, etkileyici ve düşünce üretici olmak üzere beş bölüme ayrılmakta ve şu şekilde açıklanmaktadır 

(Sağbaş, 2013: 33); 

 Bilgilendirici İletişim: Kurum çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulunulan bir iletişim türüdür. Yöneticilerin 

çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulunması çalışan personelin kuruma güven duymasını, gelişen yeniliklerden ve 

süreçten bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. 

 Eğitici İletişim: Çalışanların bilgi, beceri ve gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan bir iletişim 

türüdür. Kurumlarda verilen kurum içi eğitim, CPR eğitimi, seminer ve konferanslar buna örnek olarak 

verilebilmektedir. 

 Değerlendirici Eğitim: kurumlarda yapılan uygulamalar, gelişmeler hakkında kurum çalışanlarından alınan 

dönütler yoluyla kurum kendi olumlu ve olumsuz yanlarını görebilmektedir. Yapılan yanlış bir uygulama varsa bunu 

bu dönütler sayesinde görerek düzeltebilmektedir. Aynı zamanda bu değerlendirici eğitimle çalışanlarının 

performansını ölçebilmektedir. 

 Etkileyici İletişim: Kurumun çalışanlarını motive etmek, performanslarını artırmak için ödül veya ceza yoluyla 

kurulan iletişim türüdür. 

 Düşünce Üretici: Kurumda yapılacak olan yeni bir uygulama ya da gelişen bir sorun hakkında tüm çalışanların 

düşüncesini, çözüm önerilerini dinlemek, birlikte en doğru kararı almak için kurulan iletişimdir. Bu iletişim türüyle 

kurum çalışanları düşüncelerini ifade etme özgürlüğü bulduğundan dolayı fikirlerini özgürce sunmaktadır. Ayrıca 

düşünce alışverişi ortamı oluştuğundan kendi düşüncesindeki doğru ve yanlışları görerek kendini değiştirme ve 

geliştirme olanağı bulmaktadır. 

Örgütsel iletişim yapılarına göre ise formal ve informal olarak ikiye ayrılmakta ve şu şekilde açıklanmaktadır (Mısırlı, 

2011: 17): 

 İnformal İletişim: Resmi olmayan, konusu ve kuralları önceden belli olmayan ast ve üst ilişkisi gözetmeyen 

iletişim türüdür. Örgütte, çalışanlar arasında gerçekleşen bireyler arası iletişime de informal adı verilmektedir. 
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Kurumda bireyler arası dedikodu ve söylentiler, iş dolayısı ile departmanlar arası kurulan ilişkiler, iş dışında sosyal 

çevrede kurulan dostluklar informal iletişim yollarındandır. 

 Biçimsel (Resmi/Formal) İletişim: Bu iletişim türüne hiyerarşik bir düzen hakimdir. Örgütte, örgütsel 

kurallarla oluşturulan iletişim biçimi formal iletişim olarak tanımlanmaktadır. Kurum tarafından konulan kurallar ise 

iletişimin yönü, şekli ve nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmaktadır. 

Sonuç olarak, örgütsel iletişimin bu denli önemli olduğu fakat yaşanan bazı sorunlar neticesinde etkin olmadığı, 

işlevlerini yerine getiremediği örgütlerde, birey ve gruplar arasında iyi ilişkilerin gelişmesi mümkün değildir. Zamanla 

bireylerde düşük motivasyon ve dolayısıyla tüm örgütü ilgilendiren verimsizlik ortaya çıkar. Bireyin diğer bireyleri, 

bulundukları örgütleri ve dış çevreyi tanıyabilmesi, onların düşünce ve duygularını anlayıp algılayabilmesi için iletişim 

sürecinin etkin olması şarttır. 

Yöntem 

Çalışma sırasında oluşturulan araştırma modeli ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla örneklem üzerinden toplanan 

veriler SPSS kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırma doğrultusunda hipotezleri test etme ve değişkenler arasındaki 

ilişkileri değerlendirme amacıyla, korelasyon ve regresyon analizleri ile birlikte t-testi uygulanmış ve ortaya çıkan 

sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. 

Bu araştırmanın sınırlılıkları; ulaşılabilen örneklem sayısı ve araştırma evreni olarak İstanbul bölgesindeki hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren çalışmamıza katılmayı kabul eden işletmeler ile sınırlıdır. Araştırmanın diğer sınırlılıkları; 

veri toplamada kullanılan anket tekniğinin nitelikleri, anketle toplanan nicel verilerin geçerlilik ve güvenilirliği, 

katılımcıların araştırma konusu ile ilgili algıları ve sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalardaki genel sınırlılıklardır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Literatür taranarak Örgüt içi iletişim becerileri ve Örgüt 

sağlığı kavramlarını ölçen ölçekler belirlenmiş ve bu değişkenler arasındaki ilişki kavramsal olarak ortaya konmuştur. 

Araştırmada Örgüt sağlığı ve alt boyutları bağımsız değişken olarak ele alınırken, Örgüt içi iletişim becerileri bağımlı 

değişken şeklinde ele alınmıştır. Demografik öğeler ise her iki değişkeni de etkileyen bağımsız değişkenler olarak ele 

alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırılacaktır. 

Ankette Bireylerin iletişim becerilerini nasıl değerlendirdiklerini anlamak amacıyla Korkut (1996) tarafından geliştirilen 

iletişim becerileri ölçeği kullanılmıştır. Toplam yirmibeş ifadeden oluşan ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 

aynı araştırmacı tarafından yapılmış ve alfa iç tutarlılık katsayısı 0,80 bulunmuştur (Öz 2006, 102). 

Örgüt sağlığı ölçeği olarak, Doğan ve Bozkurt (2008: 67) tarafından dilimize çevrilen, örgüt sağlığını eğitim kurumları 

yerine, işletmelerde uygulanabilecek şekilde ortaya koymaya ve sınırlandırmaya çalışan Lyden ve Klingele’nin 

araştırmasındaki ölçek kullanılmıştır. Toplamda onbir boyut ve yirmi ifadeden oluşan ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik 

çalışmaları aynı araştırmacılar tarafından yapılmış ve alfa iç tutarlılık katsayısı 0,95 bulunmuştur. 

Bu araştırmanın evreni, hizmet sektöründe yer alan işletmelerde çalışan çeşitli unvanlara sahip kişilerden oluşmaktadır. 

Araştırma evreninde yer alan bu işletmelerdeki örneklem, basit tesadüfi örneklem yolu ile seçilmiştir. Araştırma 

kapsamında, işletmelerde çalışan toplam 407 bireye anket formları dağıtılmış, uygulanan anketler, takip sonucu eksiksiz 

bir şekilde geriye dönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

İstanbul bölgesindeki hizmet sektöründeki çalışanlar üzerinde yapılan bu araştırmada Örgüt sağlığı ve Örgüt içi iletişim 

becerileri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

H0: İletişim becerileri ile örgüt sağlığı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H1: İletişim becerileri ile örgüt sağlığı alt boyutları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: İletişim becerileri puanları ile katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterir 

H3: Örgüt sağlığı puanları ile katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterir 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, katılımcılardan ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda 

elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. Ölçekteki 45 

maddenin güvenirliğini hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlik 

ve güvenirliği çok yüksek (alpha=0.94) bulunmuştur. 

Demografik Özellikler ve Betimsel Analizler 

229'u (% 56,3) Kadın, 178'i (% 43,7) Erkek olarak ayrılan araştırmaya katılanların 40'ı (% 9,8) 20 ya da daha küçük, 

129'u (% 31,7) 21-30, 86'sı (% 21,1) 31-40, 83'ü (% 20,4) 41-50, 69'u (% 17,0) 50 ya da daha büyük yaş grubundaydı. 

Araştırmaya katılanların 19'u (% 4,7) Yüksek Lisans, 32'si (% 7,9) Okur yazar, 48'i (% 11,8) İlkokul, 76'sı (% 18,7) 

Ortaokul, 117'si (% 28,7) Lise, 55'i (% 13,5) Meslek yüksekokulu, 53'ü (% 13,0) Lisans, 7'si (% 1,7) Doktora 

mezunudur. 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları (t=-0,311; p=0,756>0,05) ve 

Katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (t=-0,670; p=0,503>0,05) ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

Tablo 1. İletişim Beceri Düzeylerinin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

  
N Ort Ss T p 

İletişim Beceri Düzeyleri 
Kadın 229 3,290 1,132 

-0,311 0,756 
Erkek 178 3,326 1,145 

Örgüt Sağlığı 
Kadın 229 3,015 1,099 

-0,670 0,503 
Erkek 178 3,089 1,128 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=2,670; p=0.032<0.05). Farklılıkların 

kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Yaş 21-30 olan katılımcıların İletişim Beceri 

Düzeyleri puanları (3,453±1,162), yaş 20 ya da daha küçük olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanlarından 

(2,950±1,206) yüksek bulunmuştur. Yaş 50 ya da daha büyük olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları 

(3,449±1,079), yaş 20 ya da daha küçük olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanlarından (2,950±1,206) 

yüksek bulunmuştur. Yaş 21-30 olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları (3,453±1,162), yaş 31-40 olan 

katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanlarından (3,088±1,147) yüksek bulunmuştur. Yaş 50 ya da daha büyük olan 

katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları (3,449±1,079), yaş 31-40 olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri 

puanlarından (3,088±1,147) yüksek bulunmuştur. Katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları ortalamalarının yaş değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=3,538; p=0.007<0.05). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Yaş 21-30 olan katılımcıların 

Örgüt Sağlığı puanları (3,247±1,136), yaş 20 ya da daha küçük olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından 

(2,747±1,054) yüksek bulunmuştur. Yaş 50 ya da daha büyük olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,226±1,119), 

yaş 20 ya da daha küçük olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,747±1,054) yüksek bulunmuştur. Yaş 21-30 

olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,247±1,136), yaş 31-40 olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından 

(2,785±1,077) yüksek bulunmuştur. Yaş 50 ya da daha büyük olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,226±1,119), 

yaş 31-40 olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,785±1,077) yüksek bulunmuştur. 

 

Tablo 2. İletişim Beceri Düzeylerinin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisinin Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

 
Grup N Ort Ss F p Fark 

İletişim 

Beceri 

Düzeyleri 

20 yada daha küçük 40 2,950 1,206 

2,670 0,032 

2 > 1 

5 > 1 

2 > 3 

5 > 3 

21-30 129 3,453 1,162 

31-40 86 3,088 1,147 

41-50 83 3,355 1,047 

50 yada daha büyük 69 3,449 1,079 

Örgüt 

Sağlığı 

20 yada daha küçük 40 2,747 1,054 

3,538 0,007 

2 > 1 

5 > 1 

2 > 3 

5 > 3 

21-30 129 3,247 1,136 

31-40 86 2,785 1,077 

41-50 83 3,005 1,059 

50 yada daha büyük 69 3,226 1,119 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları ortalamalarının eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=2,138; p=0.039<0.05). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Eğitim düzeyi Lise olan 

katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları (3,350±1,189), eğitim düzeyi Okur yazar olan katılımcıların İletişim 

Beceri Düzeyleri puanlarından (2,860±1,061) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Meslek yüksekokulu olan 

katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları (3,646±1,200), eğitim düzeyi Okur yazar olan katılımcıların İletişim 

Beceri Düzeyleri puanlarından (2,860±1,061) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Lisans olan katılımcıların İletişim 

Beceri Düzeyleri puanları (3,484±1,037), eğitim düzeyi Okur yazar olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri 

puanlarından (2,860±1,061) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Meslek yüksekokulu olan katılımcıların İletişim Beceri 

Düzeyleri puanları (3,646±1,200), eğitim düzeyi Ortaokul olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanlarından 

(3,089±1,117) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Lisans olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanları 

(3,484±1,037), eğitim düzeyi Ortaokul olan katılımcıların İletişim Beceri Düzeyleri puanlarından (3,089±1,117) yüksek 

bulunmuştur. Katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları ortalamalarının eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=3,104; p=0.003<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek 

amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Eğitim düzeyi Lise olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları 

(3,149±1,141), eğitim düzeyi Okur yazar olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,719±1,029) yüksek 

bulunmuştur. Eğitim düzeyi Meslek yüksekokulu olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,427±1,235), eğitim 

düzeyi Okur yazar olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,719±1,029) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi 

Lisans olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,290±0,993), eğitim düzeyi Okur yazar olan katılımcıların Örgüt 

Sağlığı puanlarından (2,719±1,029) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Meslek yüksekokulu olan katılımcıların Örgüt 

Sağlığı puanları (3,427±1,235), eğitim düzeyi İlkokul olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,875±1,029) 

yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Lise olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,149±1,141), eğitim düzeyi 

Ortaokul olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,712±1,011) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Meslek 

yüksekokulu olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanları (3,427±1,235), eğitim düzeyi Ortaokul olan katılımcıların Örgüt 

Sağlığı puanlarından (2,712±1,011) yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi Lisans olan katılımcıların Örgüt Sağlığı 

puanları (3,290±0,993), eğitim düzeyi Ortaokul olan katılımcıların Örgüt Sağlığı puanlarından (2,712±1,011) yüksek 

bulunmuştur. 

 

Tablo 3. İletişim Beceri Düzeylerinin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisinin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Dağılımı 

  
N Ort Ss F p Fark 

İletişim 

Beceri 

Düzeyleri 

Okur Yazar 32 2,86 1,061 

2,138 0,039 

4 > 1 

5 > 1 

6 > 1 

5 > 3 

6 > 3 

İlkokul 48 3,23 1,03 

Ortaokul 76 3,089 1,117 

Lise 117 3,35 1,189 

Meslek Yüksekokulu 55 3,646 1,2 

Lisans 53 3,484 1,037 

Yüksek Lisans 19 3,423 0,942 

Doktora 7 3,132 1,489 

Örgüt 

Sağlığı 

Okur Yazar 32 2,719 1,029 

3,104 0,003 

4 > 1 

5 > 1 

6 > 1 

5 > 2 

4 > 3 

5 > 3 

6 > 3 

İlkokul 48 2,875 1,029 

Ortaokul 76 2,712 1,011 

Lise 117 3,149 1,141 

Meslek Yüksekokulu 55 3,427 1,235 

Lisans 53 3,29 0,993 

Yüksek Lisans 19 3,04 1,011 

Doktora 7 2,875 1,481 
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Tablo 4’de görüldüğü üzere bu çalışmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı ve korelasyon 

katsayıları yer almaktadır. Tüm değişkenlerin güvenirlilik katsayıları eşik değerin (0,70) çok üzerindedir. Bu da 

gösteriyor ki bu değişkenleri oluşturan ifadeler içsel homojen bir yapıya sahiptir. Yani bu ölçeklerin güvenilir 

olduğunun bir işaretidir. 

 

Tablo 10 Korelasyon ve Güvenirlilik Katsayıları Tablosu 

 Örgüt içi iletişim becerileri Güvenirlilik katsayısı 

Katılım ,919** 

0,942 

Etik ,890** 

Performans ,941** 

Gelişim ,909** 

Liderlik ,925** 

Örgütsel Moral ,928** 

Örgütsel İtibar ,909** 

Amaç Birliği ,920** 

Başarı ,895** 

Sadakat Bağlılık ,983** 

p<0,05; 
**

p<0,01 

Değişkenler arası doğrusal ilişkileri gösteren korelasyon katsayılarına bakıldığında, Örgüt içi iletişim becerilerinin tüm 

boyutları ile Örgüt sağlığı arasında %1 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani, Örgüt içi 

iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olması, Örgüt sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. 

Çoklu regresyon analizi, bir veya birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini açıklamak için 

kullanılan bir yöntemdir. Araştırma modelinde yer alan hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmış; 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere Örgüt sağlığının Örgüt 

içi iletişim becerileri üzerine etkisini ortaya koyan regresyon analizi sonuçlarına göre; Örgütsel İtibar boyutu (β=0,996), 

Sadakat Bağlılık boyutu (β=0,859), Başarı boyutu (β=0,682), Amaç Birliği boyutu (β=0,502), Gelişim boyutu (β=0,485) 

ve Etik boyutu (β=0,404) arasında %1 anlamlılık düzeyinde, Performans boyutu (β=0,214) ve Liderlik boyutu 

(β=0,196) arasında %5 anlamlılık düzeyinde pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. 

Bu da göstermektedir ki Örgütlerin Örgütsel İtibar, Sadakat Bağlılık, Başarı, Amaç Birliği, Gelişim, Etik, Performans 

ve Liderlik faaliyetleri çalışanların Örgüt içi iletişim becerilerini önemli ölçüde etkilemektedir 

Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler β t p R2 F Sig. 

Örgütsel Moral ,123 1,792 ,077 

0,975 480,951 ,000 

Katılım ,016 ,288 ,774 

Etik ,404 5,928 ,000 

Performans ,214 2,245 ,028 

Gelişim ,485 8,600 ,000 

Liderlik ,196 2,438 ,017 

Örgütsel İtibar ,996 11,385 ,000 

Amaç Birliği ,502 5,507 ,000 

Başarı ,682 6,264 ,000 

Sadakat Bağlılık ,859 11,441 ,000 

Bagımlı değişken: Örgüt İçi İletişim Becerileri 
*
 p<0,05; 

**
p<0,01 
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SONUÇ 

Bu çalışma; örgüt içi iletişim becerileri ve boyutlarının, örgüt sağlığı ile arasında bir ilişki olacağı düşüncesinden 

hareketle belirlenmiştir. Her sektördeki işletmede organizasyon yararı ve menfaati eksenindeki yüksek karlılık 

düşüncesinin ön plana çıktığı günümüz şartlarında, Örgüt sağlığını daha iyi anlamaya çalışmak, kaçınılmaz bir hal 

almıştır. Etkin örgüt içi iletişimle oluşan yüksek performans artışının örgüt ve bireyler için olumlu katkı sağlaması 

nedeniyle bu konudaki çalışmalar da aynı ölçüde önem kazanmaktadır. Çalışanın, Örgüt içi iletişim becerilerini 

gösterebilmesi ve istenilen örnek birisi olması için, Yöneticilerin çalışanların katılımlarına, müdahaleci olmak yerine 

fazla dinleyici olarak çalışanının iyi görüşlerini desteklediğini göstermelidir. Kısıtlayıcı fikir ve görüş bildirmenin, 

çalışana değer verilmediği algısının oluşmasına neden olabileceği gibi, çalışanın verimsiz, içine kapanık katkı 

sağlayamayan, dargın ya da küskün biri olmasına, örgüte katkı sağlayamamasına neden olabilir. 

Örgüt içi iletişim becerileri, işgörenlerin davranışları üzerinde hem etkileyen hem de etkilenen bir konum 

sergilemektedir. Literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda, eğer bu hava iyi ve örgüt çalışanları 

tarafından istenilen düzeyde ise bunun çıktıları da, daha sağlıklı örgüt olmak gibi doğrudan doğruya çalışan 

performansının ve örgüt verimliliğinin artışı şeklinde sonuçlanacaktır. Tersi durumda ise, çalışan ve örgüt performansı 

olumsuz yönde etkileyecek, bu durumdan çalışanlar hem örgüt hem de müşteriler olumsuz yönde etkilenecektir. Örgüt 

sağlığının çalışanın performansını olumsuz yönde etkilememesi, önünde kısıtlayıcı bir engel teşkil etmemesi için daha 

fazla katılım sağlanması, gerekli yaklaşımlarda bulunularak yerinde söylenecek her fikir, görüş ve düşüncenin örgüte 

sağlayacağı yararlar ve bu şekilde sağlayacağı katkılar çalışana hissettirilmelidir. Çalışan kendisi açısından 

düşündüğünde, bilgi ve tecrübesini, iletişim becerileri ile ortaya çıkartmaya çalıştıkça, örgütün aktif bir parçası olarak 

daha fazla katılım göstermiş olacağını düşünmelidir. Örgütün yararına göstermiş olduğu bu çabalar kendisini memnun 

edecek, özgüveni ve bağlılığı bu yönde artacak ve diğerleri için iyi bir örnek teşkil edebilecektir. Ayrıca, ülkemizdeki 

hizmet sektörünün büyüklüğü ve ilgili sektöre yönetim alanında getirilen eleştiriler dikkate alındığında; araştırmamızın, 

neden hizmet sektöründe yapılıyor olmasının daha açıklayıcı ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada, Örgütlerin; Örgütsel İtibar, Sadakat Bağlılık, Başarı, Amaç Birliği, Gelişim, Etik, Performans ve Liderlik 

faaliyetleri, çalışanların Örgüt içi iletişim becerilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu faaliyetler ile kuvvetlenmiş 

Örgüt sağlığı çalışanların Örgüt içi iletişim becerilerini artırmakta ve bu da işletme performansına yansımaktadır. Sonuç 

olarak örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri, çalışanlar tarafından tercih edilen bir örgüt olabilmesi ve çalışan 

motivasyon ve verimliliğinin yüksek seviyelerde olması için örgütlerde etkin Örgüt içi iletişim ve bunun tamamlayıcısı 

olan Örgüt sağlığınin var olması zorunludur. Bu yapıların oluşmasında öncelikli görev Yöneticilere ve liderlere 

düşmektedir. Onların sergilemiş oldukları davranışlar çalışanlara da örnek oluşturacak ve bu sayede tüm örgüt üyeleri 

bu yapının bir parçası olabilecektir. 

 

Hipotezler Bulgular 

H0: İletişim becerileri ile örgüt sağlığı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. KABUL 

H1: İletişim becerileri ile örgüt sağlığı alt boyutları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. KABUL 

H2: İletişim becerileri puanları ile katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterir KABUL 

H3: Örgüt sağlığı puanları ile katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterir KABUL 
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gözbebeği kenttir". 
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