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Özet 

Çalışmada çağrı merkezi faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin ana belirleyicileri 
olan çalışanların performanslarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir. 
Deneyim, iş yükü ve çalışma süresi gibi değişkenlerinin performans üzerindeki etkileri 
incelendiğinde performans ile çalışan deneyimi arasında aynı yönlü bir ilişki 
bulunmuşken, performans ile iş yükü ve çalışma süreleri arasında ters yönlü bir ilişki 
olduğunu saptanmıştır. Buna göre müşteri temsilcilerinin deneyimleri arttıkça 
performans sonuçlarında, yani kendilerinden beklenen müşteri memnuniyeti düzeyleri, 
planlanan konuşma sürelerine uyum, planlanan vardiyaya uyum gibi kriterlerde gelişme 
kaydettiklerini görülmektedir. Diğer taraftan çalışanların aylık çalışma saatlerinin ve 
çalışılan süre boyunca yaşanan yoğunluk seviyesinin artmasının müşteri temsilcilerinin 
performanslarında düşüş yaşanmasına yol açtığı belirlenmiştir. Yoğun çalışma saatleri 
her alanda olduğu gibi çağrı merkezi çalışanları için de olumsuz etkileri beraberinde 
getirmektedir. Çalışma saatleri ve iş yoğunluğunun artması müşteri temsilcilerinde hata 
riskini ve devamsızlık olasılığını arttırmakta bu da performans sonuçlarına olumsuz 
olarak yansımaktadır.  
Anahtar kelimeler: Çağrı merkezi yönetimi, performans, iş yükü, çalışma süreleri, iş 
deneyimi 

Abstract 

This study aimed to investigate the factors that affect the performance of call 
centers’employees who are the main actors for the efficiency and productivity in call 
center activities. Employees’work experience, workloads and work time have been 
examined as key determinants of employee performance. Regression analysis results 
show that there is a negative relationship between performance and employees’ 
workload and work time however the relationship between performance and work 
experience is positive and statistically significant. We found that, as the experience of 
the customer representatives increases, the their performance level is also increasing. 
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However,  increase in the monthly working hours of employees and their level of work 
load cause decreases in call center employees’ performance. We can conclude that 
increases in working hours and work load increase also the risk of error and the rate of 
absenteeism in the customer representatives, which adversely affect the individual 
performance results. 

Keywords: Call center management, employee performance, work load,, work time, 
work experience.  

1. Giriş 
Geçmiş yıllarda müşteri ile ilişkiler daha geleneksel ve kişisel yöntemlerle 

gerçekleştirilirken, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ışığında 
günümüzde şirketlerin büyük bir çoğunluğunun müşteri ilişkilerini çağrı merkezleri 
aracılığıyla yürütmeye başladıkları görülmektedir (Batt ve Moynihan, 2002). Bakker, 
Demerouti, ve Schaufeli (2003) müşteri ile ilişkilerin üçte ikisinin artık çağrı merkezleri 
tarafından yürütüldüğüne dikkati çekmektedir. Araştırma kuruluşu Datamonitor’ın 2010 
yılı verilerine göre çağrı merkezi sektörü dünyada yaklaşık 130 bin çağrı merkezi, 11,5 
milyon çalışan ve 8.8 milyon çağrı karşılama kapasitesi (masa sayısı) ile 340 milyar 
dolarlık bir pazar haline gelmiştir. Ayrıca sektörün her yıl yüzde 3,2 oranında büyümeye 
devam etmesi de öngörülmektedir. Çağrı merkezi sayısındaki artışın ve bu yönde devam 
eden eğilimin temel nedenleri arasında teknolojik gelişmeleri ve çağrı merkezlerinin 
müşteri memnuniyetini arttırmanın maliyet etkin bir yolu olmasını saymak mümkündür 
(Dormann vd., 2003). Çağrı merkezleri, şirketlere müşteri ilişkilerini daha etkin 
yöneterek maliyetlerini düşürmelerine ve böylece rekabet üstünlüğü sağlama yarışında 
bir adım öne çıkabilme imkanı tanımaktadır (Cannon, 1996).  

Fakat müşteriler ile ilişki kurmak ve etkileşime geçmek için göreceli olarak yeni 
bir yöntem sunan çağrı merkezleri iş yönetimi ve organizasyonu konusunda büyük 
değişiklikler yapılması gerekliliğini de beraberlerinde getirmiştir. Bu değişiklikler 
arasında iş tasarımındaki, çalışma koşullarındaki ve rekabet dinamiklerindeki 
değişiklikleri saymak mümkündür (Valverde, Ryan ve Gorjup, 2007). Çağrı merkezi 
modelinin iş modeline dahil edilmesiyle müşteri ilişkilerinin merkezileşmesi, ulusal ve 
hatta uluslararası düzeyde müşteri taleplerine hızlı ve standart cevaplar verilebilmesi 
sağlanmaktadır. Fakat, çağrı merkezi yönetimi modelinin birbiri ile çelişen iki hedefi 
bulunmaktadır. Bir taraftan müşteri yönelimli ve yüksek kaliteli müşteri hizmeti 
sağlama ve diğer taraftan da maliyetleri en düşük seviyede tutma hedefleri çağrı 
merkezleri yönetiminde yöneticilerin maliyet ve kalite ikilemine sıklıkla düşmelerine ve 
bu ikilemi yönetmekte zorlanmalarına neden olmaktadır (Korczynski, 2002; Deery ve 
Kinnie, 2002). Kalite ve maliyet arasında tercih yapma veya aslında birbirleriyle çelişen 
maliyet ve kalite hedeflerini birlikte yönetebilme bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu 
kapsamda bazı şirketlerin maliyetlerini düşürmek için çağrı merkezlerini kitle üretimi 
mantığı ile yönettiklerini, bazılarının ise yüksek hizmet kalitesine ulaşmak için çağrı 
merkezleri aracılığıyla daha profesyonel ve ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını 
görülmektedir (Batt ve Moynihan, 2002).  

Müşterilerle ilişkiye geçmenin yeni bir yöntemi olan çağrı merkezileri iş 
tanımları,  tasarımları ve çıktılarının yeniden düzenlenmesi ve farklı şekilde planlanması 
ve yönetilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışma çağrı merkezi 
çalışanlarının performans yönetimleri üzerine odaklanmakta ve çağrı merkezi 
çalışanlarının performansını etkileyen faktörleri incelemeyi hedeflemektedir. Çağrı 
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merkezi yöneticilerinin temel hedefleri bir taraftan müşteri hizmetinin kalitesini 
arttırırken diğer taraftan da etkinliği arttırarak maliyetleri düşürebilmektir. Bu noktada 
çağrı merkezi çalışanlarının performanslarını planlamak ve yönetmek önemli bir konu 
haline gelmiştir. Müşteri memnuniyetinden taviz vermeden etkinliği sağlamak önemli 
bir hedeftir. İnceleme kapsamında özellikle çağrı merkezi yöneticilerinin performans 
planlama sürecinde dikkate almaları gereken iş yükü, çalışma süreleri ve iş deneyiminin 
çalışan performansı üzerindeki etkileri incelenecektir.  

2. Yazın Taraması ve Araştırma Hipotezleri 
2.1. Çağrı Merkezleri 

Her ne kadar çağrı merkezileri ve çağrı merkezi yönetimi modeli uzun yıllardan 
beri kullanılmakta olsa da çağrı merkezlerinin tanımları, bileşenleri ve sınırları 
konusunda ilgili yazında önemli boşluklar bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak 
sektörün temel özelliklerinden biri olan sürekli teknolojik gelişim nedeniyle de çağrı 
merkezlerinin faaliyetlerinin kapsamı ve içerikleri de sürekli olarak değişmektedir. 
Günümüzde daha çok çağrı merkezi kavramı yerine “ilişki” (contact) merkezi kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel olarak çağrı merkezini bilgisayar veya diğer 
bilişim teknolojileri vasıtasıyla tele-pazarlamadan, ürün ve hizmetlerin genel pazarlama, 
tanıtma ve tutundurma çalışmalarına, geniş kapsamlı rezervasyon sistemlerinden şirket 
içi veya şirket dışı teknik destek, bilgilendirme ve bilgi toplamaya kadar çok geniş 
kapsamlı hizmetleri, gelen ve giden çağrıları etkin bir şekilde kabul ederek, 
sınıflandırarak veya dağıtarak cevaplama olarak tanımlayabiliriz. Çağrı merkezlerinin 
en temel özelliği ve yapı taşı müşteri sorunlarını çözerek, şikayetleri hızla cevaplayarak, 
haftanın 7 günü ve günün 24 saati ulaşılabilen, müşteri ile doğrudan iletişim 
kurulmasını sağlayan, bilgi teknolojileri ile donatılmış ve yeterli düzeyde hizmet 
sunabilecek personeli bulunduran birimler olmasıdır (Zikmund, McLeod ve Gilbert, 
2003: 122). Incoming Call Management Institute (ICMI) çağrı merkezini, “müşteriye ve 
işletmeye değer yaratmak amacı ile işletmenin kaynaklarının ve farklı iletişim 
kanallarının etkili bir şekilde bütünleştirildiği; çalışanlardan, süreçlerden, 
teknolojilerden ve stratejilerden oluşan koordineli bir sistem” olarak tanımlamaktadır. 
Gelişen iletişim kanalları çağrı merkezi dinamiklerini de etkilemektedir. Sektör yıllar 
içerisinde telefon ile hizmet vermenin ötesinde elektronik posta, sosyal medya iletişim 
kanalları, SMS Chat, Web Chat gibi yeni iletişim kanallarını da  kullanır hale gelmiştir. 
Bu nedenle çağrı merkezlerinin hizmet kapsamı genişlemiştir. Günümüzde çağrı 
merkezlerini ve kapsamlarını sınıflamak ve tanımlamakta çekilen zorluğun nedeni bu 
merkezlerin farklı yönetim modelleri uygulaması ve uzmanlaştıkları hizmetlerin de çok 
farklılaşabiliyor olmasıdır. Bu nedenle çağrı merkezlerinin farklarını ortaya koymakta 
yarar vardır:  

İlk olarak, çağrı merkezleri bazı şirketlerin dışsallaştırdığı (alt işveren veya 
taşeron kullandığı) bir fonksiyon olabilirken, bazı şirketler de  şirket içinde bir bölüm 
olarak da örgütlemesi ve yönetmesi mümkündür (Dormann ve Zijlstra, 2003; Zapf vd., 
2003). İkinci olarak, çağrı merkezleri yönettikleri çağrılara göre de gelen çağrıyı 
yönetenler (inbound call)  veya giden çağrıyı (outbound call) yönetenler şeklinde 
sınıflandırılabilir. Gelen çağrı yönetiminde santrale ulaşan ve sonrasında sesli yanıt 
sistemindeki adımları geçerek müşteri temsilcileri için kuyruğa giren çağrılar 
cevaplanarak müşterilerin sorularına, istek ve taleplerine veya şikayetlerine cevap 
verilmektedir. Giden çağrı yönetiminde ise, çağrı merkezlerinin inisiyatifi ile müşteri 
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temsilcileri tarafından başlatılan, satış, veri güncelleme, borç takibi ve tahsilatı, eski 
müşterilerin takibi gibi işler için yapılan aramalar söz konudur (Dormann ve Zijlstra, 
2003; Zapf vd., 2003). Bazı çağrı merkezlerinde ise her iki işlev de yerine 
getirilmektedir. Üçüncü olarak, çağrı merkezleri iş modeli amaçları ve örgütlenmeleri 
açısından da farklılıklar göstermektedir (Batt ve Moynihan, 2002; Frenkel vd.,1998; 
Holman, 2003). Amaçları ve dolayısıyla örgütlenmeleri açısından çok geniş spektrumda 
yer alan farklı merkezler söz konusudur. Örneğin kitle üretimi şeklinde hizmet veren 
merkezler olduğu gibi spektrumun en üst ucunda son derece profesyonel ve özel hizmet 
veren merkezler de söz konusudur. Kitle üretimi modelinde sınırlı katma değer yaratan 
fakat geniş kitlelere ve pazarlara yönelik hizmetler sunmak mümkündür. Bu 
merkezlerin temel hedefi maliyetleri düşük tutmak, verilen hizmeti standartlaştırmak 
(yapılandırılmış diyaloglar ve detaylandırılmış yönergeler ile) ve hizmeti veren 
operatörleri yoğun olarak gözetlemek ve denetlemektir. Bu modelde operatörlerin 
yetkinlik gereklilikleri en asgari düzeydedir (Batt ve Moynihan, 2002). Diğer taraftan 
profesyonel ve uzmanlaşmış hizmet sunan çağrı merkezlerinde ise sınırlı bir kitleye 
veya pazara katma değeri son derece yüksek hizmetler sunulması amaçlanmaktadır 
(Holman, 2003). Görevler daha karmaşık ve çeşitlilik göstermekte ve bu nedenle de 
daha kalifiye ve eğitimli operatörler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Bu 
nedenle, daha yüksek ücret politikası, eğitim ve işgücü devamlılık ve sürekliliğini 
sağlayacak İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının ön planda tutulması 
gerekmektedir (Batt, 2002).  

2.2. Çağrı Merkezi Çalışanlarının Performansı ve Performansını Etkileyen 
Faktörler  

Çağrı merkezlerinin temel performans hedefleri çağrı alma veya verme hacmini 
arttırma, maliyet kontrolü sağlama ve aynı zamanda çağrı kalitesini dolayısıyla da 
müşteri memnuniyetini yükseltmektir (Castanheire ve Chambel, 2010; D’Cruz ve 
Noronha 2012; Jenkins ve Delbridge, 2013; McDonnell vd. 2013). Bir taraftan belli 
hizmet standartlarına ulaşma ve operasyonların karlılığını arttırma diğer taraftan 
esneklik ve verilen hizmetleri müşteriye göre düzenleme ve kaliteyi sürekli olarak 
arttırma ihtiyacı çağrı merkezi yönetimini zorlaştırmaktadır (Budhwar vd. 2009; 
Holman, 2003). Bir çok hizmet sektörü şirketinde olduğu gibi çağrı merkezi yönetimi 
modelinde şirketin performans hedefleri çalışanların diğer bir deyişle çağrı merkezi 
operatörlerinin performansına bağlıdır. Operatörlerin gerek nitelik ve gerekse nicelik 
açısından performansı çağrı merkezi performansını etkilemektedir. Bu çalışmanın 
hedefi çağrı merkezi yöneticilerinin üretim planlama sürecinde dikkate aldıkları çalışma 
süreleri, iş yükü ve çalışan deneyimi gibi faktörlerin operatör performansı üzerindeki 
etkilerini belirlemek ve bu unsurların performans üzerindeki ağırlıklarını ortaya koyarak 
planlama sürecinde yöneticilerin doğru kararlar almalarına yardımcı olabilmektir.  

Bu alandaki akademik çalışmalar çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen pek çok işin 
yüksek nitelik gerektirmeyen işlerden oluştuğunu öne sürmüştür. Birçok yazara göre 
çağrı merkezi işleri “Taylorizm”in gelişmiş modeli olarak tanımlanabilmekte ve çağrı 
merkezlerinde uygulanan üretim miktarını arttırma hedefli yoğun baskı altındaki 
çalışmayı “ileri Taylorizm” olarak da nitelendirmektedir (Knights ve McCabe, 1998; 
Taylor ve Bain, 1999). Taylorizm ile paralellik içinde etkinlik ve verimliliği arttırma 
hedefli olarak müşteri ile kısa süreli rutin iletişimin otomatik çağrı dağıtıcı bir sistem 
tarafından kontrol edilmesi, çalışanın kiminle görüşeceğine bilgisayar sisteminin karar 
vermesi ve bu teknolojinin çalışana çok fazla kontrol hakkı tanımaması çağrı 
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merkezlerinin hız ve etkinliği arttırma reçeteleri olarak görülmektedir (Zapf vd., 2003). 
Çağrı merkezi işlerinin aşırı işbölümü özelliği, düşük nitelik ve yetkinlik gerektirmesi 
ayrıca basit ve tekrarlanan işlerden oluşması gibi özellikleri Taylorizmi destekleyen 
unsurlardır (Grebner, 2003). Ayrıca çağrı merkezi işlerinin genellikle elektronik olarak 
gözetlemesi ve denetlenmesi Taylorizm iddialarını güçlendirmektedir (Taylor vd. 2003; 
Frenkel vd., 1998; Bain vd. 2002). Çağrı merkezinde çalışan bireyin yaptığı görüşmeler 
her an izlenmekte, günde kaç kişi ile görüşme yapacağı, bir müşteriye en fazla ne kadar 
zaman ayırabileceği gibi ayrıntılar çalışana bildirilmekte ve denetlenmekte diğer bir 
deyişle birey her dakika gözetim altında tutulmakta ve bunun sonucu olarak verim ve 
hızın artması beklenmektedir (Keser, 2006). Günümüzde de artan rekabet karşısında 
maliyetleri düşük tutma gerekliliği çağrı merkezlerinin iş yüklerini ve çalışma saatlerini 
arttırarak karlılığı belli bir düzeyde tutma gerekliliğini daha da ön plana çıkarmıştır. Bu 
da kurallara, tekrara, sıkı denetime ve standardizasyona dayalı çağrı merkezi 
sistemlerinin önemini daha da arttırmaktadır (Batt, 2002; Castanheire ve Chambel, 
2010; Holman, 2003). 

Çağrı merkezlerinin sayılan bu özellikleri ışığında, iş yükü ve çalışma süreleri 
hem çalışan açısından hem de şirket açısından performansı etkileyen oldukça önemli bir 
unsurdur. Tüm sistem mümkün olduğunca iş hacmini arttırmak üzerine kurulmuştur. İş 
yükü ve çalışma sürelerinin sıkı bir şekilde planlanması, takip edilmesi ve denetlenmesi 
verimliliği arttırabileceği gibi aynı zamanda etkin bir şekilde yönetilmediği zaman 
çalışan performansı üzerinde olumsuz etkilere de yol açabilmektedir. Çağrı merkezinde 
üretim planlama sürecinde operatörlerin kaç görüşme yapacakları hesaplanmakta, 
zaman baskısı ve kişi başına düşen iş yükü ve mesai yoğunluğu bireyi baskı altına 
girmesine neden olabilmektedir. Ayrıca örgütün iş yükü hedefleri kimi zaman çalışanlar 
tarafından yüksek bulunmakta ve çalışan iş yükü ve çalışma sürelerinden şikâyetçi 
olmakta, motivasyon, performans ve tatmin düzeyleri düşmekte (Keser, 2006), uzun 
dönemde tükenmişlik sendromu ve stres gibi bireysel tepkiler de söz konusu 
olabilmektedir (D’Cruz ve Noronha, 2012; Holman, 2003; Schaufeli ve Bakker, 2010). 
Şirketler arasında gittikçe daha fazlalaşan rekabet yönetilmesi gittikçe güçleşen iş yükü, 
yoğunluğu ve iş baskısı yaratmakta bu da çalışanların iş tatmini, devamsızlık ve işten 
ayrılma oranlarına olumsuz yansımaktadır (Taylor vd. 2003).  

Bu kapsamda etkinliği ve verimliliği arttırmak için çalışanların iş yükleri ve 
çalışma sürelerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Varsayımımız iş yükü 
ve çalışma süreleri arttıkça çalışan performansının olumsuz etkilenebileceği yönündedir.  

H1: Çağrı merkezlerinde çalışanların iş yükleri arttıkça performansları 
düşmektedir.  

H2. Çağrı merkezlerinde çalışanların çalışma süreleri arttıkça performansları 
düşmektedir.  

Diğer taraftan çağrı merkezi çalışanlarının işbaşı eğitim ve deneyim düzeyleri 
arttıkça, yaptıkları işe kendilerini verme ve performanslarını etkin yönetebilmek için 
güçlenme olasılıkları artmaktadır. Deneyimli çalışanların çıkardıkları işin gerek 
miktarında gerekse kalitesinde olumlu gelişmeler ve artışlar sağlanmaktadır (Lawler, 
Mohrman ve Ledford, 1995). Deneyimli çalışanların kişisel performanslarını etkin 
yönettiklerini dolayısıyla operasyonel performansa olumlu katkılarda bulunduklarını 
söylemek mümkündür. Bu kapsamda;  

H3. Çağrı merkezlerinde çalışanların iş deneyimleri arttıkça performansları 
artmaktadır.  
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3. Araştırmanın Yöntemi  
3.1. Örneklem 
 Araştırma bir Global Bilgi Yönetimi şirketinde gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında 

kurulan bu şirket Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 lokasyonda, 12 
binden fazla çalışanı ve 8 bin masa kapasitesiyle çağrı merkezi hizmeti vermektedir. 
Şirket, telekomünikasyon sektörünün yanı sıra kamu, finans, enerji, perakende 
sektöründe müşteri hizmetleri, müşteri kazanımı, tele-satış, teknik destek, müşteri elde 
tutma ve sadakat, tahsilat, müşteri değerinin geliştirilmesi, müşteri bilgileri yönetimi ve 
analizi alanlarında değer yaratmakta ve müşteri deneyimini yüz yüze hizmet, telefon, 
sesli ve görüntülü yanıt sistemleri, e-posta, sms, web ve sosyal medya gibi birçok 
kanaldan yönetmektedir. 

Araştırmanın örneklemini seçilen global bilgi yönetimi şirketinin spesifik bir 
hizmet ve proje birimde çalışan 120 kişilik bir çağrı operatörü grubu oluşturmuştur. Bu 
grup içinde müşteri temsilcisi olarak adlandırılan bu operatörlerin Ekim 2016 
performans değerleri üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Müşteri temsilcilerinin 
performansları deneyim, iş yükü ve çalışma süreleri değişkenleri ekseninde analiz 
edilmiş, söz konusu değişkenlerin performans sonuçları üzerindeki etkileri ortaya 
konmuştur. Çıkan sonuçlar üzerinden değerlendirmeler, yorumlar ve öneriler 
paylaşılmıştır. 

 3.2. Analiz Tekniği 
 Araştırmada regresyon analizi kullanılmıştır. Performans sonuçları bağımlı 

değişkeni, deneyim, iş yükü ve çalışma süresi bağımsız değişkenleri ile bir regresyon 
modeli oluşturulmuş ve SPSS istatistik programı ile analizler gerçekleştirilmiştir. 

 3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 
Çalışan performansı: Araştırmamızda çalışan performansı göstergesi olarak 

müşteri memnuniyeti anketleri sonuçları, konuşma süresi hedeflerine uyum ve 
planlanan vardiyaya uyum kriterlerine dayalı yönetici performans değerleme sonuçları 
(puanları) kullanılmıştır. Çağrı merkezlerinin varlık amacı nihai müşterilerine kaliteli 
hizmet vermek ve şirket bağlılığı yaratmaktır. Bu doğrultuda çağrı merkezlerinden 
alınan hizmetin kalitesinin en önemli belirleyicisini müşterinin o şirketin hizmeti 
hakkındaki algısı oluşturmaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesinin müşteri temsilcisinin 
temel performans hedefi haline getirilmesi gerekmektedir. Her müşteri temsilcisinin 
hizmet kalitesi müşteri memnuniyeti anketleri ile ölçülmektedir. Periyodik olarak belirli 
bir sayıda memnuniyet anketi çağrı sonlarında müşterilere sunulmakta ve verilen hizmet 
müşteri tarafından değerlenmektedir. Bu yöntemle, müşteri temsilcisi hangi çağrıdan 
sonra müşteriye anket sunulacağını bilmediğin için cevapladığı her çağrıda aynı 
performansı ortaya koymak durumunda kalması hedeflenmektedir. Ayrıca çağrı merkezi 
müşteri temsilcilerinin performans değerleme sürecinde konuşma süreleri (Acht) de bir 
değerleme kriteri olarak kullanılmaktadır. Konuşma süresi, çağrı merkezlerinde üretimi 
oluşturan iki ana parametreden birisidir ve şirketin hedefleri açısından belirleyici rol 
oynamaktadır. Planlama aşamasında hesaplanan konuşma süresine uyum gerek 
operasyonel hedefler gerekse finansal hedefler açısından oldukça önemlidir. Konuşma 
süresinin planlanan seviyenin üzerinde ilerlemesi hizmet hacmini yakalayamama riskini 
ortaya çıkarırken, altında ilerlemesi ise atıl kapasite oluşmasına, maliyetlerin yükselerek 
şirketin karlılığının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu dengenin 
sağlanabilmesi için müşteri temsilcilerinden planlanan konuşma süresi hedeflerine 
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uyum sağlamaları beklenir ve her müşteri temsilcisinin konuşma süresi verileri 
performanslarını değerlemede de kullanılır. Son olarak bir çağrı merkezinin başarısı 
planlanan ve gerçekleşen değerlerin uyumu ile doğru orantılıdır. Başlıca uyum 
sağlanması gereken konu ise müşteri temsilcilerinin planlanan vardiyalarına uyumudur. 
Müşteri temsilcilerinden aynı zamanda vardiya içindeki mola kullanımları, eğitim, 
vardiya içi çalışmalar gibi konularda tam olarak uyumlu şekilde çalışmaları beklenir ve 
performans değerleme sürecinde bu kriterlere göre de değerleme yapılır.  

İş yükü: İş yükü değişkeni göstergesi olarak her müşteri temsilcisinin toplam 
aylık üretim dakikaları kullanılmıştır. Ölçme birimi olarak dakika kullanılmıştır.  

Çalışma süresi: Çalışma süresi çalışanın çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak 
tanımlanmış ve bu değişken müşteri temsilcisinin aylık toplam çalışma saati ile 
ölçülmüştür. Çağrı merkezlerinde 24 saat mesai mevcuttur. Yasaya göre, çalışma süresi 
haftada en fazla 45 saat olmasına rağmen yıllık 270 saatlik bir fazla çalışma süresi 
bulunmaktadır. Müşteri temsilcilerinin çağrı yoğunluğu ve hedef gerçekleştirme gibi 
nedenlerle sık sık fazla mesaiye kalmaları da talep edilmektedir (Parlak & Çetin, 2007). 
Özkan (2013) 383 çağrı merkezi müşteri temsilcisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, 
çalışanların yüzde 80’inin günlük mesai süresinin 8 saati aştığını bulmuştur.  

Çalışan deneyimi: Çalışan deneyimi müşteri temsilcisinin kıdemi ile diğer bir 
deyişle incelemenin yapıldığı şirketteki toplam çalışma süresiyle ölçülmüştür. Ölçme 
birimi olarak ay kullanılmıştır.  

4. Bulgular 
 Araştırmamızın spesifik bir kampanya operasyonunda çalışan 120 müşteri 

temsilcisinin 2016 Ekim ayı performans sonuçları, deneyim düzeyleri, iş yükleri ve 
çalışma süreleri ile ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmaktadır.   

Bu şirkette performans yönetimi sistemi doğrultusunda 130 puan üzerinden 
değerlendirme yapılmaktadır. Örneklemde modelin bağımlı değişkeni olan müşteri 
temsilcileri performans sonuçlarının en düşük puanı 70, en yüksek puanı ise 129 olarak 
görünmektedir. Performans notu ortalaması 98,9 standart sapması ise 17,03 olarak 
hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenlerimize baktığımızda ise; 1-23 ay arasında değişen 
deneyim ortalamasının 11,3; standart sapmasının 5,02 olduğunu görülmektedir. Müşteri 
temsilcilerinin aylık iş yükleri incelendiğinde ise en düşük değerin 6.151 dk. en yüksek 
değerin ise 9.161 dk. olduğunu saptamaktadır. Üretim sürelerinin ortalaması 7.609 dk. 
iken standart sapması 728 dk. olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 
 Çalışan 

Sayısı 
Min. Max. Ortalama Std. 

Sapma 
Performans sonuçları 
 

120 70 129 99 17 

Deneyim (Ay) 
 

120 1 23 11 5 

İş yükü (Dk.) 
 

120 6.151 9.161 7.609 729 

Çalışma süresi (Aylık saat) 
 

120 170 208 184 11 

Diğer bir bağımsız değişken olan çalışanların çalışma sürelerine bakıldığında ise, 
bu değişkenin 170 saat ile 208 saat arasında değiştiği görülmektedir. Ortalama çalışma 
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saati 184 saat ve standart sapması 10,7 saattir. Değişenler arasındaki ilişkinin yönünü ve 
derecesini gösteren korelasyon analizi sonuçları ise Tablo 2’de özetlenmiştir.  Bilindiği 
üzere korelasyon analizi, serbest ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini veya 
derecesini ölçen analizdir. Korelasyon katsayısı, değişkenlerin yönü, etkileşimlerinin 
nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen 
değerler alır. Katsayı, etkileşimin olmadığı durumda 0, tam ve kuvvetli bir etkileşim 
varsa 1, ters yönlü ve tam bir etkileşim varsa -1 değerini alır. Buna göre; korelasyon 
katsayısını 1r1 +≤≤− eşitsizliğiyle gösterebilmek mümkündür. Örneklemde 
değerlendirilmesi gereken korelasyon ilişkileri, bağımlı değişken çalışan performans 
sonuçları ile bağımsız değişkenler çalışan deneyimi, iş yükü ve toplam çalışma süresi 
arasındaki ilişkilerdir. Korelasyon tablosu ile ilgili yapılması gereken ilk yorum; 
anlamlılık düzeyinin (sig.1-tailed) 0,05’in altında olması ve korelasyon analizinin 
anlamlı olması şeklindedir. 

Tablo 2 : Değişkenler arası ilişkiye yönelik korelasyon analizi sonuçları 

  1 2 3 4 
1- Performans düzeyi 1    
2- İş yükü -0,614** 1   
3- Çalışma süresi -0,69** 0,384** 1  
4- Deneyim 0,633** -0,413** -0,358** 1 

** p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
Performans düzeyi ve iş yükü arasında -0.614’lük bir korelasyon olduğu 

görülmektedir. Bu iki değişken arasında ters yönlü ve kuvvetli olarak 
değerlendirilebilecek bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Müşteri temsilcilerinin 
iş yükü diğer bir deyişle gerçekleştirdikleri üretim arttıkça performanslarının düştüğü 
görülmektedir. Yine çalışan performans ve toplam aylık çalışma süresi arasındaki ilişki 
incelediğinde, -0,69 derecesinde bir ilişki olduğu ve  performans ile iş yükü arasında  
olduğu gibi ters yönlü bir ilişki söz konusu olmaktadır. Burada da çalışanların iş 
yoğunlukları ve  ay içindeki toplam çalışma saatleri arttıkça performanslarında düşüş 
yaşandığı yorumu yapmak mümkündür. Son olarak performans ve çalışan deneyimi 
arasındaki ilişki incelendiğinde ise aynı yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu saptanmaktadır. 
Bu veri yola çıkarak müşteri temsilcilerinin deneyimleri arttıkça performanslarının da 
doğru orantılı olarak arttığı yorumunu çıkarmak mümkün olmaktadır.  

Çalışan performansını etkileyen faktörleri daha derinlemesine incelemek için 
regresyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’ de özetlenmiştir.  

Tablo 3.  Regresyon analizi istatistikleri 

Model R R2 Uyarl. 
R2 Std. Hata Değişim istatistikleri Durbin-

Watson ΔR2 ΔF  df1 df2  
 
1 
 

,84a 0,715 0,707 9,220 0,715 96,77*** 3 116  1,867 

a. Bağımsız Değişkenler: (Sabit), Deneyim, İş yükü, çalışma süresi 
b. Bağımlı Değişken: Çalışan performansı 

** p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
***p<.001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
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Modelin özet tablosu incelendiğinde yorumlanması gereken iki kritik değer 
bulunmaktadır. Birincisi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan performansı 
hangi ölçüde açıkladığını ifade eden uyarlanmış R2 değeridir ve buna göre modelde 
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yüzde 70,7 gibi güçlü bir oranda açıkladığı 
görülmektedir. Yorumlanması gereken ikinci değer ise Durbin-Watson değeridir. 
Durbin-Watson değeri bağımsız değişkenler arasındaki oto korelasyonu ölçmek için 
kullanılır. Oto korelasyon değişkenlerin hata terimleri arasındaki ilişkiyi ifade eder ve 
bir regresyon modelinde ortaya çıkması genel doğrusal regresyon modeli varsayımından 
önemli bir sapma anlamına gelir. Modelin 1.867’lik Durbin-Watson değerinin 
otokorelasyon olmaması için kabul edilebilir değerler olan 1,5 ile 2,5 arasında olduğu 
görülmektedir ve bundan yola çıkarak bağımsız değişkenlerin hata terimleri arasında bir 
ilişki olmadığı yorumuna ulaşmak mümkündür. Çoklu doğrusal regresyon modelinin bir 
diğer varsayımı bağımsız değişkenler arasında bağlantı olmaması gerekliliğidir. Tablo 
4’de yer alan Tolerans ve VIF (Varyans büyütme faktörü-Variance Inflation Factor) 
değerleri söz konusu varsayımı test etme amaçlıdır. Değişkenler arasında bağlantı 
olmadığından emin olunabilmesi için genel kabul olarak tolerans değerinin 0,2’nin 
üzerinde, VIF değerinin ise 10’un altında olması beklenir. Tablodaki veriler 
doğrultusunda modeldeki bağımsız değişkenler arasında ilişki olmadığı sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Tablo 4: Regresyon analizi sonuçları 

Model Standart 
katsayı 

 
 
t 

Doğrudaşlık istatistikleri  

Beta Tolerans VIF 
1 (Sabit)   15,401     

İş yükü -0,296*** -5,22 0,766 1,306 
Çalışma süresi -0,452*** -8,169 0,805 1,242 
Deneyim 0,349*** 6,23 0,783 1,277 

***p<.001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
Tablo 4’ deki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde,  çalışan performansı ile 

iş yükü ve çalışma süreleri arasında ters yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Araştırmanın birinci ve ikinci hipotezi doğrulanmıştır. Çalışanların 
iş yükleri ve çalışma süreleri arttıkça performansları düşmektedir. Çalışan deneyimi ile 
performans arasında ise beklenildiği gibi aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Diğer bir deyişle üçüncü araştırma hipotezi de doğrulanmış ve 
çalışanların deneyimlerinin performanslarına olumlu yansıdığı bulunmuştur.  

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Çağrı merkezi faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin ana belirleyicileri olan  

çalışanların performanslarını etkileyen faktörler bir regresyon modeli aracılığıyla 
incelenmiştir. Deneyim, iş yükü ve çalışma süresi gibi değişkenlerinin performans 
üzerindeki etkilerine odaklanıldığında performans ile çalışan deneyimi arasında aynı 
yönlü bir ilişki bulunurken, performans ile iş yükü ve aylık çalışma süresi arasında ters  
yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Sonuçları genel olarak yorumlamak gerekirse çağrı merkezi çalışanlarının 
performansının belirleyicileri olarak tanımladığımız faktörlerin performanstaki 
değişimlerin yüzde 70’ini açıkladığı belirlenmiştir. Buna göre müşteri temsilcilerinin 
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deneyimleri arttıkça performanslarının da arttığı, kendilerinden beklenen müşteri 
memnuniyeti anketi sonuçları, planlanan konuşma sürelerine uyum, planlanan 
vardiyaya uyum gibi kriterlerde gelişme kaydettikleri görülmektedir. Bu sonuç daha 
önce bu alanda yapılmış araştırmaların bulgularıyla tutarlıdır. Beşeri sermaye kuramı 
(Becker, 1962) daha deneyimli çalışanların yaptıkları işte daha fazla yetkinlik elde 
edebildikleri için işe yeni başlamış olanlara göre daha yüksek performans 
göstereceklerini öne sürmektedir (Schmidt, Hunter ve Outerbridge, 1986; 1988; 
Schmidt ve Hunter, 2004; Quinones, Ford ve Teachout, 1995). Her ne kadar bazı 
çalışmalar çalışma süresi, deneyim ve mesleki kıdem ile özellikle tükenmişlik düzeyi 
arasında negatif bir ilişkinin olduğu tespit etmişse de (Maslach ve Jackson, 1981; 
Randall ve Scott, 1988; Lee ve Ashforth, 1993; Ergin, 1995; Izgar, 2001; Polatçı, Ardıç 
ve Tınaz, 2007), diğer bazı araştırmalar mevcut bulgularımızı destekler şekilde kıdem, 
deneyim ve iş performansı arasında aynı yönlü ilişkiler bulunmuş ve hatta iş 
deneyiminin daha az kıdemli çalışanların performansı üzerinde daha da etkili olduğunu 
vurgulanmıştır (Hunter ve Thatcher, 2007).  

 Çağrı merkezleri müşteri ilişkilerini yönetmek için etkin çözümlerden biri olarak 
kabul edilip, önerilirken diğer taraftan stresli ve yoğun ortamlar olarak da ünleri 
artmaktadır (Michel, 2001; Tuten ve Niedermeyer, 2004). Çağrı merkezi işi ve 
ortamının gerek bireylere gerekse örgüte yönelik çeşitli olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Çağrı merkezlerinde yaşanan stres ve yoğunluğun motivasyon ve performans 
düşüklüğü, iş tatminsizliği, duygusal yıpranma ve tükenmişlik hissi  gibi olumsuz 
bireysel sonuçlara neden olduğu, işgücü devir ve devamsızlık oranlarının arttırması gibi 
örgütsel sonuçları da tetiklediği araştırmalarla kanıtlanmıştır (Ruyter, Wetzels ve 
Feinberg, 2001; Deery, Iverson ve Walsh, 2002; Lewig ve Dollard, 2003; Zapf vd., 
2003; Keser, 2006).  Bu kapsamda çalışanların iş yükü ve çalışma sürelerinin 
performansları üzerine etkileri incelenmiş ve incelenen müşteri temsilcilerinin aylık 
çalışma yoğunlukları ve iş yüklerinin artmasının performanslarına olumsuz yansıdığı 
belirlenmiştir. Yoğun ve uzun çalışma saatleri her alanda olduğu gibi çağrı merkezi 
çalışanları için de olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Ayrıca, çağrı merkezleri 
birçok hizmet sektörü şirketinde olduğu gibi duygusal emek ve işçiliğin ön planda 
olduğu faaliyet alanlarıdır. Bu nedenle mesai saatlerinin uzunluğunun ve iş yükünün 
bireysel tepki ve çıktılar üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğu çeşitli araştırma 
sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Müşterilere karşı sürekli olarak olumlu duygu ve tutumlar 
sergilemenin çalışanda stres ve tatminsizlik yarattığı belirlenmiştir (Man ve Selek-Öz, 
2007; Başbuğ, Ballı ve Oktuğ, 2010). Zapf ve diğerleri (2003) ise, çağrı merkezi 
çalışmasının uzun saatler boyunca aynı rutin, tekrarlı ve monoton işleri tekrarlamayı 
gerektirmesi ve  çalışanların gerçekte hissettikleri duygular ile sergiledikleri duygular 
arasında uyumsuzluk yaşamaları nedeniyle çeşitli psikosomatik sorunlarla karşı karşıya 
kaldıklarını bulmuştur. Parlak ve Çetin (2007) Türkiye’de özel bankaların çağrı 
merkezlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında bahsedilen çağrı merkezi işlerinin 
özellikleri ve çalışma koşullarının çalışanlarda stres ve iş tatminsizliği yarattığını bunun 
uzun dönemli sonuçlarının performans düşüklüğü, devamsızlık ve işten ayrılma 
olduğunu vurgulamışlardır. Bu çerçevede Keser (2006) çağrı merkezlerinde iş yükünün 
iş doyumunu olumsuz etkilediğini, Öz (2007) ise işe bağlılığı azaltarak ve işten ayrılma 
niyetini pekiştirdiğini bulmuşladır. İncelememizde de çağrı merkezi işlerinin yoğunluğu 
ve çalışma saatlerinin uzunluğunun bir diğer bireysel çıktı olan iş performansını 
olumsuz etkilediği belirlenmiştir.  
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Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar çerçevesinde; bir çağrı merkezinde 
çalışanların yüksek performans ile çalışabilmesi bununla bağlantılı olarak müşterilerin 
aldıkları hizmetin kalitesinden memnun olmaları, çağrı merkezi çalışanlarının uygun 
çalışma koşullarında çalışabilmelerine ve istifa oranlarının azalarak deneyimlerinin 
artmasına bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Planlama aşamasından süreç 
yönetimine kadar doğabilecek herhangi bir aksaklık bahsi geçen risklerin oluşmasına 
yol açmaktadır. Bu yüzden temel amaç olan müşteri memnuniyeti için iş yükleri ve 
çalışma sürelerinin doğru planlamasının önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çalışanların 
deneyim kazanmasının performans üzerinde çok etkili olduğu bulgusundan yola çıkarak 
çalışanların örgütlerde kalmalarını sağlayacak İKY uygulamalarının önemini bir kere 
daha vurgulamak gerekmektedir. İşgücü devir oranlarının çok yüksek olduğu bu iş 
alanında kısa dönemde iş yükü ve çalışma saatleri ile ilgili yapılan hassas planlama ve 
ölçümlerin yanı sıra, çalışanın örgütte devamlılığını sağlayacak imkanların sunulması 
ve İKY uygulamaları ile işgücü devir oranının azaltılmasının önemli olduğunu bir kere 
daha vurgulamakta yarar vardır.  

Son olarak her araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları 
bulunmaktadır. İlgili yazında da vurgulandığı gibi çağrı merkezlerinin amaçları ve 
örgütlenmeleri çok farklı olmaktadır (Glucksmann, 2004). Çalışma telekomünikasyon 
sektöründe faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde gerçekleştirilmiştir ve elde edilen 
bulguların genelleştirilmesi konusunda dikkatli davranmak gerekmektedir. Ayrıca 
Türkiye’de bu sektörün faaliyetleri Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) tarafından 
düzenlenmektedir. Bu nedenle bulguların farklı bir  ülke için yorumlanması 
gerektiğinde sektörün bu özelliği dikkate alınmalıdır. Bilgi Teknolojileri Kurumu bir 
yasal düzenleme ile çağrı merkezlerine gelen çağrıların yüzde 80’inin 20 saniye 
içerisinde cevaplanması hedefini belirlemiştir. Şirketler bu hedef seviyesinin gereği 
olarak, ihtiyaç duyulan müşteri temsilcisi sayısı ve iş yüklerini hesaplarken yüzde 75 ila 
80 seviyesinde operasyonel verimlilik beklentisiyle yola çıkmaktadır. Yüzde 80’in 
üzerinde operasyonel verimlilik yapılan işin daha az müşteri temsilcisi ile 
yapılabilmesini ve şirket giderlerinin azalmasını sağlasa da hizmet kalitesi hedefinin 
gerçekleştirilmesini riske atmakta ve BTK’ ya karşı olan sorumluluğun yerine 
getirilememe riskinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Yüzde 75’in altında 
operasyonel verimlilik ise ihtiyacın üzerinde müşteri temsilcisi ile çalışmak anlamına 
gelmektedir. Bu durumda istenen hizmet kalitesi düzeyine ulaşmak açısından herhangi 
bir risk söz konusu olmasa da şirketin giderlerinin artması ve dolayısıyla finansal risk 
oluşmasına neden olmaktadır. 
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Extensive Summary 
 

Call centers, a new way for companies to establish relationships with their 
customers, have also brought the need to reorganize the traditional job descriptions, 
designs and output as well as to plan and manage them differently. This study focuses 
on the performance management of call center employees and examines the factors that 
affect the performance of call center employees. 

One of the main objectives of call center management is to increase the quality of 
customer services provided while optimizing the cost the operations by increasing the 
efficiency. The need to reach to certain service standards and increase the profitability 
of operations and at the same time to manage the flexibility and the services provided 
according to expectations of customers and to continuously increase the quality are 
making it challenging for call center management. In call center management model, as 
in many service industry companies, the company's performance objectives are 
dependent on the performance of its employees, in other words on call center operators. 
Operators' performance in terms of both quality and quantity affects call center 
performance. At this point, planning and managing the performance of call center 
employees has become an important issue. 

This paper examines the impact of factors such as workload, work intensity, and 
work experience on worker performance which call center managers need to consider in 
the performance planning process. The research was conducted in a Global Information 
Management company. Founded in 1999, this company serves with in total 18 call 
centers, 14 in Turkey and 4 in Ukraine, with more than 12 000 employees and 8 000 
desk capacity. The sample of the study is composed of a 120 call operators and is 
selected from a specific project unit. We analyzed performance results of these 
operators, which are called customer representatives within this company. Customer 
representatives' performances were analyzed in terms of their work experience, 
workload and work intensity variables, and the effects of these variables on the 
individual performance results are measured.  

When the effects of variables such as work experience, workload and work 
intensity on performance are examined, it is found that there is a negative relationship 
between performance and workload and work intensity, while there is a positive 
relationship between performance and work experience. In other words, we found that 
as the experience of the customer representatives increases, their performance results, 
namely their customer satisfaction survey results, their compliance with planned talk 
times and compliance with the planned shifts increases as well. On the other hand, it is 
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found that increasing the monthly working hours of employees and the level of work 
intensity experienced over the period of time cause the performance of the customer 
representatives to decrease. Intensive working hours, as well as for all other work 
settings, affect negatively the call center employees. Increases in working hours and 
intensity increase the risk of error and absenteeism in customer representatives, which 
adversely affects their performance results. 

In sum, the results of this research show that the performance of call centers’ 
representatives and consequently the quality of services provided to customers are 
dependent to call centers’ work conditions and employees’ experience. Therefore, it is 
important that the correct planning of workloads and intensities for customer 
satisfaction, which is the main objective, is emerging. It is also necessary to emphasize 
once again the importance of HRM practices to ensure that employees stay in 
organizations as we found out that employee’ experience level is very important for 
their performance. It is also very important to emphasize once again the importance of 
precise planning and measurement of workload and work intensity, as well as to provide 
opportunities for the employees to stay in the organization and to empower them with 
HRM practices in order to decrease labor turnover in this business area where labor 
turnover rates are very high. 
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Özet 
Çalışmanın amacı Borsa Istanbul’da işlem gören firmaların yabancı yatırımcı 

sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yabancı 
yatırımcılar kurumsal yatırımcılar, yabancı fonlar ve yabancı tüzel kişiler olarak 
gruplandırılmış ve her yatırımcı grubunun sahiplik oranının hisse senedi getiri oynaklığı 
üzerindeki etkileri inceleme altına alınmıştır. 2006-2015 yılları arasında Borsa 
İstanbul’da işlem gören 192 firma ve 1828 gözlemi içeren çalışma sonucunda firma 
seviyesinde yabancı fonların sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında 
negatif bir ilişki gözlenmiştir. Bu sonuç, Borsa Istanbul’da işlem yapan yabancı fonların 
piyasanın fiyat istikrarını arttırdığını göstermektedir. Yabancı tüzel yatırımcıların 
sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında herhangi bir ilişki 
bulunmamıştır. Ayrıca, büyük ve kaldıraç oranı düşük olan şirketlerin hisse senedi getiri 
oynaklığı düşüktür. Elde edilen bulgular Türkiye’ye yatırım yapan yabancı 
yatırımcıların rolünü anlama açısından önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı yatırımcılar, yabancı fonlar, hisse senedi getiri oynaklığı, 
risk, Türkiye 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship between firm-level foreign 

ownership and stock return volatility for the firms listed in Borsa Istanbul. Foreign 
investors are grouped as foreign institutions, foreign funds and foreign corporate 
investors and the relationship between their holding levels and stock return volatility is 
investigated. Including 192 firms listed in Borsa Istanbul and 1828 observations from 
2006 to 2015, our results reveal that there is a negative relationship between firm-level 
foreign funds ownership and stock return volatility. This result indicates that foreign 
funds in Borsa Istanbul increase the price stability of the market. We do not find any 
significant relationship between ownership of foreign corporate investors and stock 
return volatility. Moreover, large and firms with low leverage have lower stock return 
volatility. These findings are important for understanding the role of foreign investors 
in Turkey. 
Keywords: Foreign investors, foreign funds, stock return volatility, risk, Turkey 
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Giriş 

Tüm dünyada egemen olan finansal serbestleşme süreci sonrası akademik 
tartışmaların en önemli odak noktalarından biri yabancı sermayenin ülke ekonomisi, 
finansal piyasalar, yatırım araçları ve firmalar üzerindeki etkisidir. Literatürde yapılan 
çalışmalar incelendiğinde finansal serbestleşme ve devamında gelen uluslararası 
sermaye akımlarının ekonomik etkileri birçok farklı açıdan inceleme konusu olmuşsa da 
elde edilen sonuçlarda görüş birliği olduğunu söylemek güçtür. Her ne kadar ekonomi 
teorisine göre uluslararası sermaye akımları ülke içerisinde dolaşan sermayeyi artırıp 
finansal piyasaların gelişmesine katkıda bulunarak ekonomik büyüme için katalizör 
görevi göreceği öngörülse de (Bekaert ve diğ., 2005; Quinn ve Toyoda, 2008)  
uluslararası sermaye akımları ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını savunan çalışmalar da mevcuttur (Edison ve diğ., 2002; Kose ve diğ., 2006; 
Rodrik, 1998). 

Yabancı sermayenin ev sahibi ülkeler üzerindeki etkilerini sadece ekonomik 
büyüme ile sınırlamak gerçekçi değildir. Özellikle uzun vadeli yabancı yatırımlar, 
ülkelere sermaye girişinin yanında bilgi, teknoloji, yönetim becerileri ve insan 
kaynakları transferi gibi ülkenin kalkınmasına yardımcı olabilecek diğer unsurların da 
ülkeye giriş yapmasına olanak tanımaktadır (Stiglitz, 2000). Yabancı yatırımcıların ev 
sahibi ülkeler ve firmalar üzerindeki bir diğer muhtemel etkisi de yatırım yaptıkları 
firmaların kurumsal yönetim uygulamaları ile ilişkilidir. Özellikle uzun vadeli yabancı 
yatırımcılar yatırım yapılan firmadaki denetim ve gözetim faaliyetleri neticesinde 
firmanın kurumsal yönetim uygulamalarının etkililiğinin artmasına yardımcı 
olmaktadırlar (Leuz ve diğ., 2008; Li ve diğ., 2011; Stulz, 1999).  Ayrıca, literatürde 
yapılan çalışmalar yabancı yatırımcı oranı ile vekâlet problemi ve bilgi asimetrisi 
arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir (Aggarwal ve diğ., 2005; Leuz ve 
diğ., 2008). Elde edilen sonuçlar yabancı yatırımcıların kurumsal yönetim uygulamaları 
gelişmiş şirketleri tercih ettiklerini göstermekle birlikte bu şirketlerde kurumsal yönetim 
uygulamalarının iyileştirilmesine de katkı sağladıkları şeklinde değerlendirilebilir. 
Diğer bir yandan, yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara oranla uluslararası 
piyasalarda daha tecrübeli ve bilgili oldukları varsayımı altında bu bilgi ve tecrübenin 
yerel piyasalara aktarımı yoluyla yatırım yapılan firmalardaki bilgi kalitesinin artacağı 
da yabancı yatırımın yerel firmalar üzerindeki olumlu etkilerinden biridir (Grinblatt ve 
Keloharju, 2000). 

Yabancı sermayenin yatırım yapılan ülke ve firmalar açısından en önemli 
etkilerinden biri de risk ile ilişkilidir. Yabancı sermaye ve risk arasındaki ilişki iki farklı 
açıdan ele alınabilir. İlk olarak, uluslararası sermaye akımları ile birlikte çeşitlendirme 
yoluyla ülkeler ve hatta yatırımcılar arasındaki risk paylaşımını arttıracağı ve 
yatırımcıların daha az riskle daha yüksek getiri elde etmelerine imkân sağlayacağı 
öngörülmektedir (Bekaert ve Harvey, 1997; Gupta ve Yuan, 2009; Sorensen ve diğ., 
2007). Bu görüşe karşı çıkan yazarlar ise, uluslararası sermaye akımlarının ülkeleri daha 
kırılgan hale getirdiği ve özellikle kriz dönemlerinde yerli sermayeye oranla daha hızlı 
bir şekilde ülkeyi terk etme potansiyeli bulunan portföy yatırımlarının ev sahibi 
ülkelerde krizin daha da derinleşmesine yol açacağına inanmaktadır (Bae ve diğ., 2004). 
Özellikle göreceli olarak daha zayıf kurumlara ve denetim mekanizmalarına sahip 
ülkelerde spekülatif yabancı sermayenin olumsuz etkilerinin daha yoğun hissedileceği 
düşünülmektedir (Stiglitz, 2000). Başka bir ifadeyle, yabancı sermaye uluslararası risk 
paylaşımından çok özellikle gelişmekte olan ülkelerde piyasa oynaklığını ve diğer 
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muhtemel finansal riskleri artırıcı bir etki yaratacaktır. Literatürde yapılan çalışmalar 
finansal serbestleşme ve uluslararası sermaye akımlarının sadece endüstrileşmiş 
ülkelerde risk paylaşımını artırdığı, gelişmekte olan ülkelerde ise herhangi bir olumlu 
etki yaratmadığını göstermektedir (Kose ve diğ., 2006). Elde edilen bu sonuç, 
gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı sermayenin daha çok borç portföyü ağırlıklı 
olmasından, piyasaların klasik finans teorisinin varsaydığı şekilde mükemmel 
olmamasından ya da uluslararası işlem maliyetlerinden kaynaklı olabileceği şeklinde 
değerlendirilmektedir.  

Yabancı sermaye ve risk ile ilgili diğer önemli bir konu ise bu çalışmanın da ilgi 
alanını oluşturan firma seviyesinde yabancı yatırımcı sahiplik oranı ile hisse senedi 
getiri oynaklığı arasındaki ilişkidir. Yabancı sermaye ile risk ilişkisi özellikle 
gelişmekte olan ülkeler için ayrı bir öneme sahiptir. Ekonomik büyüme arayışı içindeki 
gelişmekte olan ülkelerde tasarruf miktarlarının yetersiz olması firmaların yabancı 
sermayeye olan ihtiyacını artırmaktadır. Ancak, yabancı sermaye her ne kadar 
firmaların mutlak ihtiyaç duyduğu bir unsur olsa da yabancı sermayenin beraberinde 
getirdiği riskler de göz ardı edilmemelidir. Özellikle finansal sıkıntıların arttığı 
dönemlerde ülkeyi terk etme eğiliminde olan yabancı sermaye firmaların hisse senedi 
oynaklığını artırabilecektir. Diğer yandan ise, uzun vadeli yabancı yatırımlar ya da 
doğrudan yatırımlar portföy yatırımlarına oranla ülkeyi daha yavaş bir şekilde terk 
edeceklerinden fiyat istikrarını arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Her ne 
kadar yabancı sermayenin hisse senedi getiri oynaklığı üzerindeki etkileri net olmasa da, 
konu ile ilgili geçmiş çalışmaların önemli bir kısmında firma bazında yabancı sermaye 
oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Li ve diğ., 2011; Umutlu ve diğ., 2010; Vo, 2015). Gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
1991-2005 yılları arasını kapsayan çalışmasında Umutlu ve diğ. (2010) finansal 
serbestleşme ile hisse senedi oynaklığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Uluslararası 
sermaye akımlarının da bir finansal serbestleşme göstergesi olarak ele alınan çalışmada 
finansal serbestleşmenin artması ile hisse senedi getiri oynaklığının azaldığı tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde Li ve diğ. (2011) 31 gelişmekte olan ülkede yabancı yatırımcı 
sahiplik oranı ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 2002 ve 2006 
yıllarını karşılaştırmalı olarak ele alan analiz sonuçları Umutlu ve diğ. (2010)’nin 
bulgularını destekler niteliktedir. Son olarak, literatüre benzer şekilde Vo (2015) 
Vietnam borsasında işlem gören şirketler üzerinde aynı ilişkiyi test etmiştir. Çalışmadan 
elde edilen bulgular yabancı yatırımcıların hisse senedi fiyatlarının istikrarını arttırdığını 
başka bir ifadeyle oynaklığını azalttığını göstermektedir. 

Diğer yandan Bae ve diğ. (2004) ve Chen ve diğ. (2013) ise yabancı sermaye ile 
hisse senedi oynaklığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir 
ifadeyle, literatürdeki diğer çalışmaların aksine elde edilen sonuçlar firma seviyesinde 
yabancı yatırımcı oranı arttıkça hisse senedi getirilerinin daha oynak olduğu şeklindedir. 
Literatürde elde edilen çelişkili sonuçların ülkeye özgüyü faktörlerden, finansal 
kurumların gelişmişlik seviyesinden ya da yabancı sermayenin yapısından kaynaklı 
olabileceği düşünülmektedir. Yabancı sermayenin hisse senedi getiri oynaklığı 
üzerindeki etkisine yönelik Türkiye piyasaları üzerine yapılmış herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören finansal olmayan şirketler 
üzerinde yabancı yatırımcı sahiplik oranı ile hisse senedi oynaklığı arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Ayrıca, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak yabancı yatırımcılar 



 
 

Y. Yıldız 9/4 (2017) 17-32 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

20 

kurumsal yatırımcılar, fonlar ve tüzel kişiler olarak üçe ayrılmış ve farklı yatırım 
motivasyonu ve yatırım ufkuna sahip olan bu üç grup için analizler tekrarlanmıştır. 
2006-2015 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 192 finansal olmayan şirket ve 
1828 gözlem üzerinde firmaya özgü diğer faktörler de kontrol edilerek yapılan analizler 
sonucunda yabancı fonların sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında 
negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yabancı tüzel kişilerin sahiplik oranı ile getiri 
oynaklığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu sonuç, Türkiye 
piyasalarında işlem yapan yabancı yatırımcıların farklı stratejileri ve yatırım ufukları 
olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, yabancı fonlar ve yabancı tüzel kişilerin 
hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi aynı değildir. Yabancı fonlar fiyat istikrarı 
sağlarken, yabancı tüzel kişilerin ise fiyat oynaklığı üzerinde herhangi bir etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular literatüre birçok açıdan önemli katkılar 
sağlamaktadır. İlk olarak, bu çalışma Türkiye gibi yabancı yatırımcıların egemen olduğu 
bir piyasada ortaklık yapısı ve hisse senedi getiri oynaklığı arasındaki ilişki üzerine 
bulgular sunarak yabancı yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisini anlama açısından 
önemli çıkarımlar sağlamaktadır. İkinci olarak, farklı motivasyon ve yatırım 
stratejilerine sahip yatırımcılar (fonlar ve tüzel kişiler) gruplandırılarak hangi grup 
yatırımcının oynaklık üzerinde etkili olduğu ortaya konulmaktadır. Daha önce de 
bahsedildiği üzere yabancı yatırımcıların fonlar ve tüzel kişiler olarak kategorize 
edilmesi, yabancı yatırımcıların homojen bir grup olarak değerlendirilmesi durumunda 
ortaya çıkması muhtemel olmayan faktörlerin ortaya konulması açısından önemlidir. 
Son olarak, çalışmada ele alınan örneklem periyodunun güncel niteliği elde edilen 
sonuçlar ile geçmişte yapılan diğer çalışmaların karşılaştırmalı olarak ele alınmasına 
imkân vermektedir. 

Giriş bölümünden sonra çalışmada ele alınan veri ve yöntem tartışılacaktır. Bir 
sonraki bölümde elde edilen sonuçlar tartışılacak ve doğrulayıcı ek testlere yer 
verilecektir. Son bölümde çalışma genel olarak değerlendirilecek ve elde edilen bulgular 
özetlenecektir. 

1. Veri ve Yöntem 

1.1 Veri 
Çalışmanın örneklem seti 2006-2015 yılları arasında Borsa Istanbul’da işlem 

gören finansal olmayan 192 şirketi 1828 gözlemi kapsamaktadır. Yabancı yatırımcıların 
sahiplik bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, diğer değişkenlere ait veriler ise 
Datastream veri tabanından temin edilmiştir. Tablo 1’de değişkenlere ait açıklamalar 
yer almaktadır. Çalışmada hisse senedi getiri oynaklığı değişkeni için literatüre paralel 
olarak iki ayrı ölçüt kullanılmıştır (Chen ve diğ., 2013; Li ve diğ., 2011).  

 

 
 

 
 

 



 
 

Y. Yıldız 9/4 (2017) 17-32 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

21 

Table 1. Değişkenlerin Açıklaması 
Değişken Açıklama 
SD_1 1 numaralı eşitlikten elde edilen hisse senedi getiri 

oynaklığı ölçütü (x100) 
SD_2 2 numaralı eşitlikten elde edilen hata terimlerinin ( ) 

standart sapması (x100) 
Y_TOPLAM Yabancı yatırımcıların (kurumsal + bireysel) bakiyeli 

hesap tutarının toplam yatırımcıların bakiyeli hesap 
tutarına oranı  

Y_KURUM Yabancı kurumsal yatırımcıların (fonlar + tüzel kişiler) 
bakiyeli hesap tutarının toplam yatırımcıların bakiyeli 
hesap tutarına oranı 

Y_FON Yabancı fonların bakiyeli hesap tutarının toplam 
yatırımcıların bakiyeli hesap tutarına oranı 

Y_TÜZEL Yabancı tüzel kişilerin bakiyeli hesap tutarının toplam 
yatırımcıların bakiyeli hesap tutarına oranı 

BÜYÜKLÜK Toplam varlıkların doğal logaritması 
KALDIRAÇ Toplam borçların toplam varlıklara oranı 
PD/DD Piyasa değerinin defter değerine oranı 
HACİM Hisse senedinin yıl boyunca günlük ortalama işlem 

hacminin halka açık hisse senedi sayısına oranı 

Hisse senedi getiri oynaklığının ilk ölçütü olan SD_1 hisse senedinin yıl boyunca 
günlük getirilerinin standart sapması olarak ifade edilebilir. Değişken şu şekilde 
hesaplanmıştır: 

 

(1) 

(1) numaralı eşitlikte  i hisse senedinin t günündeki getirisini, 
 i hisse senedinin t yılındaki ortalama günlük getirisini, n ise yıl 

içerisindeki toplam işlem günü sayısını ifade etmektedir. SD_1 değişkeni firmanın 
toplam riski şeklinde de değerlendirilebilir. 

Çalışmada ele alınan ikinci hisse senedi getiri oynaklığı ölçütü ise SD_2’dir. Her 
ne kadar hisse senedi getirilerinin standart sapması literatürde sıklıkla kullanılan bir 
oynaklık ölçütü olsa da, bu ölçüt piyasanın genel oynaklığını dikkate almaz. Başka bir 
ifadeyle, firmaya özgü hisse senedi getirilerinin oynaklığı piyasanın genel oynaklık 
seviyesi ile ilişkili olabilir. Bu doğrultuda, SD_2 (firmaya özgü oynaklık) piyasa 
modelinden elde edilen artık getirilerin standart sapması alınarak elde edilmiştir. Piyasa 
modeli şu şekilde ifade edilebilir. 

 (2) 

(2) numaralı eşitlikte  t günündeki piyasa getirisini ifade 
etmektedir. Piyasa getirisi ölçütü olarak BIST100 endeksinin günlük getirileri dikkate 
alınmıştır. 2 numaralı eşitlikteki  terimi i hissedinin t günündeki artık getirisini ifade 
etmektedir. SD_2 oynaklık ölçütü ilgili yıl ve hisse senedi için  teriminin standart 
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sapması alınarak elde edilmiştir. Başka bir ifadeyle, SD_2 hesaplanırken, SD_1 
hesaplamasında kullanılan 1 numaralı eşitlikte  yerine artık getiri yani  
kullanılarak piyasanın hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi saf dışı edilmiş ve firmaya 
özgü ikinci bir oynaklık ölçütü elde edilmiştir. SD_1 ve SD_2 yorumlamayı 
kolaylaştırma adına 100 ile çarpılarak analize dâhil edilmiştir. 

Çalışmada ele alınan yabancı yatırımcıların sahiplik oranı ile ilgili temel 
değişkenlerin açıklamalarına Tablo 1’de yer verilmiştir. Y_TOPLAM değişkeni, 
kurumsal ve bireysel yabancı yatırımcıların ilgili hissedeki bakiyeli hesap tutarının 
bütün yatırımcıların (yerli + yabancı) toplam bakiyeli hesap tutarına bölünmesi ile elde 
edilmiştir. Y_KURUM değişkeni kurumsal yatırımcıların ilgili hissedeki bakiyeli hesap 
tutarının bütün yatırımcıların toplam bakiyeli hesap tutarına oranıdır. Başka bir ifadeyle, 
Y_TOPLAM değişkeni yabancı fonlar (Y_FON) ve yabancı tüzel kişilerin (Y_TÜZEL) 
toplam bakiyeli hesap tutarının bütün yatırımcıların ilgili hissedeki bakiyeli hesap 
tutarına bölünmesi ile elde edilmiştir. Son olarak Y_FON ve Y_TÜZEL ise sırasıyla 
yabancı fonların ve yabancı tüzel kişilerin bakiyeli hesap tutarlarının bütün 
yatırımcıların toplam bakiyeli hesap tutarına oranı olarak ifade edilebilir.  

Çalışmanın giriş bölümünde de açıklandığı üzere yabancı yatırımcıların, kurumsal 
ya da fonlar ve tüzel kişiler olarak gruplanması oldukça önemlidir. Literatürde yapılan 
birçok çalışmada yabancı yatırımcılar finansal-finansal olmayan yatırımcılar, denetim 
işlevi olan-denetim işlevi olmayan ya da fonlar-kurumsal yatırımcılar olarak 
gruplandırılmaktadır (Chen ve diğ., 2013; Douma ve diğ., 2006; Ramalingegowda ve 
Yu, 2012). Yatırım motivasyonu ve stratejik hedefleri farklı olan fonlar ve tüzel 
kişilerin, hisse senedi getiri oynaklığı üzerinde de etkili olabileceği de düşünülmektedir. 
Tablo 2’de yer alan yıllara göre ortalama yabancı fon ve yabancı tüzel kişilerin sahiplik 
oranları da incelendiğinde iki grubun farklı yatırım davranışı içerisinde oldukları 
gözlenmektedir. 2006 yılından 2015 yılına uzanan süreçte yabancı fonların sahiplik 
oranının önemli bir artış gösterdiği gözlenirken tüzel kişilerin sahiplik oranı ise 
azalmıştır. Özellikle 2008-2009 küresel finans krizinde yabancı fonların yatırım 
ağırlığında büyük bir değişiklik olmazken, yabancı tüzel kişilerin sahiplik oranı önemli 
ölçüde azalmıştır. 2007 yılında firma bazında ortalama yaklaşık %17 olan yabancı tüzel 
kişilerin sahiplik oranı, 2008 yılında %11 seviyesine gerilemiştir. Düşüş eğilimi 2014 
yılına kadar devam ederken 2014 ve 2015 yıllarında yabancı tüzel kişilerin sahiplik 
oranlarında bir miktar artış gözlenmiştir. Ancak yabancı tüzel kişilerin sahiplik oranı 
kriz öncesi döneme göre oldukça düşük seviyededir. Sonuç olarak, yabancı fonların 
yabancı tüzel kişilere göre daha uzun vadeli yatırım ufuklarının olduğu ve bu nedenle 
kriz döneminde dahi yatırımlarını devam ettirdikleri söylenebilir. Diğer yandan, yabancı 
tüzel kişiler olumsuz piyasa koşulları ile karşılaştıkları anda ülkeyi fonlara oranla daha 
hızlı bir şekilde terk etmektedirler.  

Çalışmada yukarıda açıklanan yabancı yatırımcıların sahiplik oranına ek olarak 
literatürde yapılan çalışmalar doğrultusunda hisse senedi getirilerinin oynaklığını 
etkilediği düşünülen dört kontrol değişkeni de analize dâhil edilmiştir. İlk kontrol 
değişkeni olan BÜYÜKLÜK yılsonu itibariyle firmaların toplam varlıklarının doğal 
logaritması alınarak elde edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda firma büyüklüğü 
ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Bae 
ve diğ., 2004; Chen ve diğ., 2013; Vo, 2015). Diğer bir kontrol değişkeni olan 
KALDIRAÇ firmaların yılsonu itibariyle toplam borçlarının toplam varlıklarına 
bölünmesi ile elde edilmiştir. Hisse senedi oynaklığı üzerinde en önemli etkiye sahip 
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değişkenlerden biri borçlanma oranıdır. Borçlanma seviyesinin yüksek olması finansal 
sıkıntı ihtimalinin artmasına ve hisse senedi fiyatlarının daha oynak olmasına neden 
olmaktadır (Wei ve Zhang, 2006). Hisse senedi oynaklığı üzerinde etkili olduğu 
düşünülen bir diğer değişken ise PD/DD yani piyasa değerinin defter değerine oranıdır. 
Yüksek PD/DD’ye sahip olan firmaların büyüme potansiyellerinin daha yüksek olduğu 
ama aynı şekilde karşılaşabilecekleri risklerin de yine daha fazla olduğu söylenebilir. 
Ayrıca yüksek PD/DD oranına sahip firmaların AR-GE harcamalarının ve maddi 
olmayan duran varlıklarının daha fazla olduğu düşünüldüğünde bu firmaların hisse 
senetlerinin oynaklığının düşük PD/DD oranına sahip firmalara oranla daha fazla olması 
beklenmektedir. Ayrıca yüksek PD/DD oranına sahip şirketlerin diğer şirketlere oranla 
daha belirsiz bir yatırım ortamına sahip oldukları için vekâlet sorunu ve bilgi asimetrisi 
problemleri ile karşılaşma ihtimalleri daha yüksektir (Smith ve Watts, 1992). Bu durum 
da hisse senedi oynaklığını artırmaktadır. Çalışmada ele alınan son kontrol değişkeni 
olan HACİM, günlük işlem hacminin halka açık hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde 
edilmiştir. Yüksek işlem hacmine sahip hisse senetlerinin getiri oynaklığının düşük 
olması beklenmektedir. 

1.2 Yöntem 
Çalışmada yabancı yatırımcı oranları ile hisse senedi getiri oynaklığı arasındaki 

ilişki sabit etkiler panel regresyon yöntemi yoluyla incelenmiştir. Model şu şekildedir: 

 (3) 
Modelde üzerinde durulması gereken önemli bir nokta içsellik ve birlikte hareket 

etme probleminin önüne geçme adına bağımsız değişkenlerin t-1 yılındaki değerlerinin 
analize dâhil edilmesidir. Yabancı sahiplik oranı oynaklığı etkileyebileceği gibi 
oynaklığı yüksek ya da düşük hisse senetleri de yabancı yatırımcılar tarafından tercih 
ediliyor olabilmektedir. Başka bir ifadeyle, oynaklık ile yabancı yatırımcı sahiplik oranı 
birlikte hareket edebilmektedir. Bağımsız değişkenlerin t yılındaki değerleri yerine t-1 
yılındaki değerleri modele dâhil edilerek bu problemin ortadan kaldırılması 
hedeflenmiştir. Modelde  terimi daha önce açıklandığı üzere iki farklı değer (SD_1 
ve SD_2) almaktadır. Her iki ölçüt için ayrı regresyon modelleri uygulanmıştır. Benzer 
şekilde  ise dört farklı (Y_TOPLAM, Y_KURUM, Y_TÜZEL, Y_FON) 
değişkene karşılık gelmektedir. Her farklı yabancı yatırımcı grubu için ayrı regresyon 
modeli çalıştırılmıştır.  ise bir önceki bölümde açıklanan kontrol 
değişkenlerine karşılık gelmektedir.  sabit terimi,  yabancı yatırımcı sahiplik oranı 
değişkenlerinin katsayısını,  ise kontrol değişkenlerine ait katsayıları ifade 
etmektedir.  ise modelin hata terimidir. Bütün modellerde, bağımsız değişkenler ve 
kontrol değişkenlerine ek olarak yıl ve firma kukla değişkenleri de analize dâhil 
edilmiştir. Panel regresyon yönteminin seçiminde Hausman yöntemi kullanılmış ve bu 
yöntemin öngörüleri doğrultusunda sabit etkiler panel regresyon yöntemi kullanılmıştır 
(Hausman, 1978). Son olarak, bütün modellerde heterojen varyans problemine karşı 
standart hatalar düzeltmesi yapılmıştır. 

2. Bulgular 
Tablo 2’de yıllar itibariyle örnekleme dâhil olan firma sayısı, ortalama yabancı 

yatırımcı sahiplik oranları ve ortalama hisse senedi getiri oynaklığı ölçütleri 
raporlanmıştır. Daha önce de bahsedildiği üzere özellikle küresel finansal krizin 
gelişmekte olan ülkelerde en yoğun yaşandığı yıllar olan 2008 ve 2009 yıllarında 
toplam yabancı yatırımcı oranında bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Yine beklentilere 
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paralel olarak, hisse senedi oynaklık ölçütü değerlerinin de en yüksek olduğu yıllar 
2008 ve 2009 yıllarıdır. Özellikle 2008 yılında oynaklık değerlerinde önemli bir artış 
yaşanırken sonraki yıllarda kademeli olarak bir düşüş gözlenmiştir. 2014 ve 2015 yılı 
oynaklık değerleri kriz öncesi dönemin altındadır. Yabancı yatırımcıların sahiplik 
oranları ve hisse senedi oynaklık değerleri birlikte incelendiğinde özellikle yabancı 
fonların (Y_FON) sahiplik oranı ile oynaklık değerleri arasında negatif bir ilişki olduğu 
göze çarpmaktadır. 
Tablo 2. Yıllara göre örneklem büyüklüğü, yabancı yatırımcı oranları ve oynaklık 

ölçütleri 
Yıl Firma 

Sayısı 
Y_TOPLAM Y_KURUM Y_FON Y_TUZEL SD_1 SD_2 

2006 167 0,234 0,228 0,076 0,147 2,937 2,572 
2007 169 0,278 0,271 0,100 0,167 2,639 2,355 
2008 180 0,232 0,225 0,115 0,109 3,599 2,952 
2009 183 0,218 0,211 0,110 0,101 3,036 2,854 
2010 184 0,231 0,223 0,119 0,104 2,880 2,581 
2011 186 0,219 0,211 0,121 0,090 2,947 2,563 
2012 192 0,223 0,216 0,126 0,090 2,072 1,972 
2013 192 0,214 0,207 0,115 0,092 2,539 2,111 
2014 191 0,241 0,236 0,122 0,114 2,257 2,113 
2015 184 0,237 0,231 0,113 0,118 2,570 2,317 
Tablo yıllar itibariyle analize dâhil edilen firma sayısını, yabancı yatırımcı oranlarını ve hisse senedi oynaklık 
ölçütlerini göstermektedir. Y_TOPLAM hisse bazında toplam yabancı yatırımcıların ortalama sahiplik oranını, 
Y_KURUM kurumsal yabancı yatırımcıların ortalama sahiplik oranını, Y_FON yabancı fonların ortalama sahiplik 
oranını, Y_TUZEL yabancı tüzel kişilerin ortalama sahiplik oranını ifade etmektedir. SD_1 ve SD_2 sırasıyla 1 ve 2 
numaralı eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. Değişkenlerin açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 3’te analizde kullanılan değişkenlere ait özet istatistikler raporlanmıştır. 
Tabloda ilk olarak dikkat çeken nokta yabancı fonlar ve yabancı tüzel kişilerin sahiplik 
oranlarının birbirine oldukça yakın olmasıdır (sırasıyla 0.109 ve 0.113). SD_1 ve 
SD_2’nin ortalama değerleri ise 2.740 ve 2.439 olarak geçekleşmiştir1. Örneklemde yer 
alan firmaların ortalama borçlanma oranı 0.215’tir. Bazı firmaların borçlanma seviyesi 0 
iken bazı firmaların ise 1’in üzerindedir. Bu durum, öz sermaye değerinin negatif 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 3. Açıklayıcı İstatistikler 
 Ortalama Ortanca Std. Sapma En düşük En yüksek 
SD_1 2,740 2,588 1,166 0,974 37,676 
SD_2 2,439 2,270 1,165 0,863 37,484 
Y_TOPLAM 0,230 0,076 0,291 0 0,979 
Y_KURUM 0,223 0,065 0,290 0 0,978 
Y_FON 0,109 0,012 0,191 0 0,946 
Y_TUZEL 0,113 0,017 0,195 0 0,970 
BÜYÜKLÜK 19,367 19,277 1,622 15,059 24,185 
KALDIRAÇ 0,215 0,176 0,196 0 1,282 
PD/DD 1,442 1,153 1,125 0,335 13,510 
HACİM 0,016 0,009 0,021 0,000 0,248 
Değişkenlerin açıklamalarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

                                                
1 Bu değerler gerçek oynaklık değerlerinin yorumlamayı kolaylaştırma adına 100 ile çarpılması sonucu 
elde edilmiştir. Gerçek değerler 0,027 ve 0,024’tür.  
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Tablo 4’te korelasyon değerleri raporlanmıştır. Tablolardan görülebileceği üzere 
yabancı yatırımcı sahiplik oranları arasındaki korelasyon değerleri beklendiği üzere 
oldukça yüksektir. Bu durum, yabancı yatırımcılarla ilgili değişkenlerin aynı anda 
modele dâhil edilmesi durumunda çoklu bağlantı problemi yaratabileceğini 
göstermektedir. Bu sonuç, veri ve yöntem bölümünde açıklandığı üzere her yatırımcı 
grup için ayrı regresyon modeli oluşturma düşüncesini desteklemektedir. 

Tablo 4. Korelasyon katsayıları 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(1)SD_1 1          
(2)SD_2 0,983 1         
(3)Y_TOPLAM -

0,113 
-
0,142 

1        

(4)Y_KURUM -
0,111 

-
0,140 

0,997 1       

(5)Y_FON -
0,173 

-
0,199 

0,735 0,738 1      

(6)Y_TÜZEL 0,005 -
0,014 

0,749 0,751 0,121 1     

(7)BÜYÜKLÜK -
0,293 

-
0,332 

0,593 0,600 0,595 0,310 1    

(8)KALDIRAÇ 0,035 0,045 0,023 0,025 0,056 -
0,026 

0,118 1   

(9)PD/DD 0,083 0,079 0,115 0,118 0,040 0,135 -
0,101 

-
0,099 

1  

(10)HACİM 0,167 0,145 -
0,272 

-
0,274 

-
0,224 

-
0,183 

-
0,363 

-
0,009 

-
0,026 

1 

Tabloda koyu olarak işaretlenen değerler %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 5’te sabit etkiler panel regresyon yöntemi ile tahmin edilen SD_1 sonuçları 
yer almaktadır. Daha önce de üzerinde durulduğu üzere dört farklı yabancı yatırımcı 
grubu için dört farklı model uygulanmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde 
yabancı fonların sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasında negatif bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Firma seviyesinde yabancı fonların sahiplik oranı arttıkça hisse 
senedi oynaklığı azalmaktadır. Y_FON değişkeninin katsayısı -0,487 ve katsayının 
anlamlılık seviyesi %5’tir.Yabancı yatırımcılar bir bütün olarak ele alındığında ise 
anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Y_TOPLAM değişkeni anlamsızdır. Benzer 
şekilde, yabancı tüzel yatırımcılar ile oynaklık arasında herhangi bir ilişki 
bulunmamıştır. Her ne kadar katsayının anlamlılık seviyesi düşük olsa da, Y_TÜZEL 
değişkeninin katsayısı pozitiftir (0,466). Bu sonuç, Tablo 2’de yer alan bulguları ve 
literatürdeki çalışmaları destekler niteliktedir (Li ve diğ., 2011; Umutlu ve diğ., 2010; 
Vo, 2015). Borsa İstanbul’da yabancı fonların sahipliği hisse senedi fiyatlarındaki 
istikrarı arttırmaktadır. Yabancı fonların, yabancı tüzel kişilere oranla istikrarlı bir 
yatırım grafiği izlediği düşünüldüğünde elde edilen sonuçlar beklentilere paraleldir. 
Yabancı fonlar ve yabancı tüzel kişilerin hisse senedi fiyatları üzerinde yaptığı farklı 
etki iki grubun yatırım davranışının da önemli derecede farklı olduğu görüşünü 
desteklemektedir. Bu nedenle yabancı yatırımcılarla ilgili yapılan bir çalışmada iki 
grubun (fonlar ve tüzel kişiler) birbirlerinden bağımsız olarak ele alınması 
gerekmektedir. Analize dâhil edilen kontrol değişkenleri ile ilgili sonuçlar 
incelendiğinde ise hisse senedi getiri oynaklığı ile BÜYÜKLÜK arasında negatif 
KALDIRAÇ arasında pozitif anlamlı bir ilişki göze çarpmaktadır. Bu sonuçlar, büyük 
ve borçlanma seviyesi düşük firmaların hisse senedi oynaklık seviyelerinin düşük 
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olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar beklenti dâhilindedir. Diğer yandan, 
PD/DD ve HACIM ile oynaklık arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Tablo 5. Hisse senedi getiri oynaklığı (SD_1) tahmini 
 (1) (2) (3) (4) 
Y_TOPLAM 0,011    
 (0,358)    
Y_KURUM  0,008   
  (0,360)   
Y_FON   -0,487**  
   (0,206)  
Y_TUZEL    0,466 
    (0,487) 
BÜYÜKLÜK -0,166** -0,166** -0,149* -0,169** 
 (0,071) (0,071) (0,076) (0,073) 
KALDIRAÇ 0,454** 0,454** 0,451** 0,481*** 
 (0,182) (0,182) (0,184) (0,183) 
PD/DD -0,004 -0,004 0,001 -0,010 
 (0,044) (0,044) (0,038) (0,043) 
HACİM -1,838 -1,841 -2,011 -1,694 
 (1,343) (1,341) (1,464) (1,361) 
     
Sabit terim 6,009*** 6,007*** 5,726*** 6,013*** 
 (1,348) (1,346) (1,429) (1,392) 
     
Yıl etkisi Evet Evet Evet Evet 
Firma etkisi Evet Evet Evet Evet 
     
R2 0,159 0,159 0,161 0,161 
Örneklem sayısı 1828 1828 1828 1828 
Bu tablo hisse senedi getiri oynaklığı (SD_1) tahmin sonuçlarını göstermektedir. Değişkenlerin 
açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir. Bütün modellere yıl ve firma kukla değişkenleri dâhil edilmiştir. 
Parantez içerisindeki değerler heterojen varyans problemine karşı düzeltilmiş standart hataları 
göstermektedir. ***, ** ve * %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılık değerlerini ifade etmektedir.  

Tablo 6’te SD_2 tahmin sonuçları yer almaktadır. Tablo 5’teki sonuçlara benzer 
şekilde SD_2 ile yabancı fonların sahiplik oranı arasında negatif anlamlı bir ilişki 
vardır. Başka bir ifadeyle, firma bazında yabancı fonların oranı arttıkça firmaya özgü 
oynaklık (SD_2) azalmaktadır. SD_2 değişkeninin katsayısı SD_1’e benzer şekilde -
0,483’tür. Yabancı tüzel kişiler ile SD_2 arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
SD_1 ve SD_2 tahmin sonuçları karşılaştırıldığında göze çarpan en büyük fark HACIM 
değişkeni ile ilgilidir. HACIM değişkeni ile SD_2 arasında negatif anlamlı bir ilişki 
mevcuttur. SD_2 ile HACIM arasındaki negatif ilişki işlem hacmi arttıkça firmaya özgü 
oynaklığın azaldığını göstermektedir. İşlem hacmi toplam oynaklık üzerinde etkili 
olmasa da firmaya özgü oynaklık üzerinde etkilidir. Diğer değişkenler ile ilgili sonuçlar 
değişmemiştir. 
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Tablo 6. Hisse senedi getiri oynaklığı (SD_2) tahmini 
 (1) (2) (3) (4) 
Y_TOPLAM -0,022    
 (0,367)    
Y_KURUM  -0,025   
  (0,368)   
Y_FON   -0,483**  
   (0,205)  
Y_TUZEL    0,424 
    (0,497) 
BÜYÜKLÜK -0,193** -0,193** -0,177** -0,197** 
 (0,077) (0,077) (0,082) (0,079) 
KALDIRAÇ 0,441** 0,441** 0,439** 0,466** 
 (0,196) (0,196) (0,198) (0,196) 
PD/DD -0,018 -0,018 -0,013 -0,023 
 (0,046) (0,046) (0,041) (0,046) 
HACİM -3,381** -3,383** -3,529** -3,227** 
 (1,499) (1,498) (1,619) (1,517) 
     
Sabit terim 6,208*** 6,206*** 5,945*** 6,229*** 
 (1,464) (1,461) (1,542) (1,510) 
     
Yıl etkisi Evet Evet Evet Evet 
Firma etkisi Evet Evet Evet Evet 
     
R2 0,098 0,098 0,100 0,100 
Örneklem sayısı 1828 1828 1828 1828 
Bu tablo hisse senedi getiri oynaklığı (SD_2) tahmin sonuçlarını göstermektedir. Değişkenlerin 
açıklamaları Tablo 1’de verilmiştir. Bütün modellere yıl ve firma kukla değişkenleri dâhil edilmiştir. 
Parantez içerisindeki değerler heterojen varyans problemine karşı düzeltilmiş standart hataları 
göstermektedir. ***, ** ve * %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılık değerlerini ifade etmektedir.  

Sonuç 

Finansal serbestleşme süreci sonrası artan uluslararası sermaye akımları, yabancı 
sermayenin ev sahibi ülkeler ve firmalar üzerindeki etkilerine olan ilgiyi arttırmıştır. 
Özellikle yabancı sermaye ve risk ilişkisi ile ilgili çalışmalar geçmişten günümüze 
akademik ortamda sıklıkla tartışılmıştır. Her ne kadar literatürde yer alan çalışmalarda 
çelişkili bulgular elde edilse de genel kanı yabancı sermaye ile hisse senedi getiri 
oynaklığı arasında negatif bir ilişkinin olduğudur. Türkiye son yıllarda ciddi oranda 
yabancı sermayeye ev sahipliği yapsa da, Borsa Istanbul’da işlem gören şirketlerin getiri 
oynaklığı ile yabancı yatırımcı sahiplik oranı arasındaki ilişki göz ardı edilmiştir. Bu 
çalışmada, Borsa Istanbul’da işlem gören finansal olmayan firmalar üzerinde yabancı 
yatırımcıların sahiplik oranı ile hisse senedi getiri oynaklığı arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışmanın üzerinde durduğu diğer bir nokta yabancı yatırımcıların 
heterojen stratejileri ve yatırım tercihleridir. Başka bir ifadeyle, yabancı yatırımcılar her 
ne kadar benzer özelliklere sahip olsalar da bütün yabancı yatırımcıların aynı yatırım 
stratejilerine ya da yatırım ufuklarına sahip olması beklenemez. Farklı yatırım 
davranışına sahip yatırımcı gruplarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri de 
beklendiği gibi farklı olacaktır. Bu doğrultuda çalışmada 4 farklı yabancı yatırımcı 
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grubu (toplam yabancı yatırımcılar, kurumsal yabancı yatırımcılar, yabancı fonlar, 
yabancı tüzel kişiler) ele alınmış ve her yatırımcı grubunun hisse senedi oynaklığı 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak literatürde sıklıkla 
yer alan iki ayrı oynaklık göstergesi kullanılırken, bağımsız değişken olan yabancı 
yatırımcı sahiplik oranına ek olarak 4 ayrı kontrol değişkeni de analize dahil edilmiştir. 

2006-2015 yılları arasında Borsa Istanbul’a kote 192 şirket ve 1828 gözlemi 
içeren çalışma sonucunda, yabancı fonların sahiplik oranı ile hisse senedi getiri 
oynaklığı arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hisse senedinde yabancı 
fonların ağırlığı arttıkça hisse senedinin getiri oynaklığı azalmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı fonlar fiyat istikrarının sağlanmasına 
katkıda bulunmaktadırlar. Diğer yandan, toplam yabancı yatırımcıların ya da yabancı 
tüzel kişilerin sahiplik oranı ile oynaklık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 
Elde edilen sonuçlar, daha önce de açıklandığı üzere farklı motivasyon ve yatırım 
stratejilerine sahip yatırımcıların hisse senedi fiyatı üzerindeki etkilerinin de farklı 
olacağı görüşünü desteklemektedir. Yabancı yatırımcıların fonlar ve tüzel kişiler olarak 
gruplanması, yabancı yatırımcıların bir bütün olarak ele alındığında gizli kalan etkilerin 
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Çalışma bulguları Türkiye’deki yabancı yatırımcıların 
hisse senetleri üzerindeki etkilerini ve rolünü göstermesi açısından önemlidir. Sonraki 
çalışmalarda yabancı yatırımcıların profilleri (ülkesi, yatırım planı, yaşı vb.) ile ilgili 
bilgiler de dâhil edilerek, yabancı yatırımcıların hisse senetlerinin riski üzerindeki 
etkileri daha kapsamlı olarak incelenebilir. Ayrıca, hisse senedi oynaklığına ek olarak 
diğer risk ile ilgili faktörler de (iflas riski, sistematik risk vb.) kapsam dâhilinde 
değerlendirilebilir. 
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Extensive Summary 

The impact of foreign capital on local economies, markets and firms has gained 
significant attention for over the years. One of the potential effect of foreign capital on 
financial markets and firms is related to the riskiness of the stock markets and volatility 
of the firm-level stock returns. The relationship between foreign capital and risk can be 
investigated under two different aspects. First, international investments enable 
investors to diversify their investment risks and gain higher returns with less risk due to 
risk sharing between investors (Bakaert and Harvey, 1997; Gupta and Yuan, 2009; 
Sorensen et al., 2007). Opponents of this argument argue that international capital flows 
increase the risk exposure of the domestic markets since foreign capital can easily leave 
the home country particularly during the financial crisis periods which in turn deepen 
the negative impacts of the crisis (Bae et al., 2004). Second, not only investors but also 
home countries and firms are also affected by transactions of the foreign investors. In 
other words, growing body of research in the prior literature investigate the impact of 
foreign investments on firm-level volatility. However, there is no consensus on the 
impact of foreign capital on the riskiness of the firms.  

The main of this study is to investigate the relationship between firm-level foreign 
ownership and stock return volatility. Moreover, different from the prior research we 
also disaggregate the foreign investors as foreign institutions, foreign funds and foreign 
corporate investors and observe the relationship between their ownership level and 
stock return volatility.  

Our sample includes the 192 non-financial firms listed in Borsa Istanbul and 1828 
observations from 2006 to 2015. We obtained the foreign ownership data from the 
Central Securities Depository of Turkey. Other firm-level data including stock prices 
are obtained from the Datastream.  

Following prior research, we use two different proxies for the stock return 
volatility. Our first proxy is measured as the standard deviation of the daily stock 
returns (total volatility). Our second proxy is the firm-specific stock return volatility 
(residual volatility) which is measured by taking the standard deviation of the residuals 
which are estimated from the market model using daily returns of stocks and the market 
benchmark. We use BIST100 index as our benchmark. Our main variables of interest 
are the total foreign ownership level (capital held by total foreign investors divided by 
firm-level float-based market capitalization), foreign institutional ownership level 
(capital held by foreign institutional investors divided by firm-level float-based market 
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capitalization), foreign funds ownership level (capital held by foreign funds divided by 
firm-level float-based market capitalization) and foreign corporate ownership level 
(capital held by foreign corporate investors divided by firm-level float-based market 
capitalization). Other than foreign ownership variables, we also include size (logarithm 
of total assets), leverage (total debt divided by total assets), market-to-book ratio 
(market value divided by book value) and trading volume (average daily trading volume 
in a given year divided by the common shares outstanding) as control variables. It 
should be noted that we used one year lag of all independent variables to avoid 
endogeneity. We also include year and firm dummies to control for the year and firm 
fixed effects. To avoid any heterogeneity problems, we clustered standard errors in all 
of the regression models. 

Our findings suggest that there is a negative relationship between ownership of 
foreign funds and our two volatility measures. In other words, any increase in the 
ownership of foreign funds decrease the stock return volatility. On the other hand, we 
do not find any impact of total foreign ownership and foreign corporate ownership on 
the firm-level stock volatility. These findings support the argument that foreign funds 
and foreign corporations have different motives and investments strategies and as a 
consequence their impact on the stock prices are different. In other words, ownership of 
foreign funds decreases the volatility of stock returns whereas ownership of foreign 
corporate investors does not have any impact on the stock return volatility. 

Considering the control variables, we find significant negative relationship 
between size and stock return volatility which suggests that large firms experience 
lower volatility in stock returns. Positive coefficient of leverage indicates that any 
increase in the debt level associate with an increase in the volatility. These results are in 
line with the prior literature. Moreover, we find significant negative relationship 
between trading volume and residual volatility which indicates that firms with high 
trading volume experience low level of volatility in stock prices. Finally, we do not find 
any impact of market-to-book ratio on the stock return volatility. 

Findings of this study is important for at least two reasons. First, we provide direct 
evidence of the relationship between firm-level foreign capital and stock return 
volatility in Turkey which is a neglected issue in the prior literature. Second, by 
disaggregating the foreign investors as foreign institutions, foreign funds and foreign 
corporations we are able to observe how different types of foreign investors have an 
impact on the stock price movements.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakatinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisini incelemektir. 
Araştırmanın evrenini, Amasra destinasyonunda faaliyet gösteren balık restoranları 
oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket tekniği kullanılarak edilmiştir. Elde edilen 
veriler, Lisrel 8.7 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 
restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza pazarlamayı hizmet 
kalitesinden ve müşteri sadakatinden daha fazla etkilediği belirlenmiştir. Buna ek 
olarak, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi bileşenlerinden çıktı kalitesinin müşteri 
memnuniyetini, fiziksel çevre kalitesinin ise müşteri sadakatini daha fazla etkilediği 
tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin 
müşteri sadakatini yüksek düzeyde pozitif yönlü etkilediği saptanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ağızdan 
ağıza pazarlama, restoran işletmeleri 

Abstract 
The aim of this research is to examine the effect of service quality, customer 

satisfaction and customer loyalty on the word of mouth marketing in restaurant 
businesses. The research population consists of the seafood restaurants operating in the 
Amasra destination. Research data was collected using a questionnaire technique. The 
obtained data were analyzed using the Lisle 8.7 packet program. As a result of the 
analysis, it has been determined that customer satisfaction in restaurant businesses has 
more influence on word of mouth marketing than service quality and customer loyalty. 
In addition, it is determined that while output quality which is component of service 
quality have more effect upon customer satisfaction, on the other hand the quality of the 
physical environment further affects customer loyalty. The findings also revealed that 
customer satisfaction had a positive impact on customer loyalty at high level in 
restaurant businesses. 
Keywords: Service quality, customer satisfaction, customer loyalty, word of mouth 
marketing, restaurants.  
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1. Giriş 
İnsanların dışarıda yeme-içme alışkanlıklarının yaygınlaşması, harcanabilir 

gelirlerindeki artış, şehirleşme, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler ve yeme 
içmenin temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp haz amaçlı bir tüketime dönüşmesiyle yiyecek 
içecek işletmeleri arasındaki rekabet her geçen gün artmaktadır. Günümüzde pek çok 
kişi gerek turist olarak gittikleri gerekse ikamet ettikleri yerlerde yöresel lezzetleri 
tatmak, yeni lezzetler ve mekânlar keşfetmek, ünlü mutfak şeflerinin hazırladığı 
yemeklerden yemek ve bağbozumlarına katılmak gibi pek çok yeme içme etkinliğine 
katılmaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2012). Yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren tüm 
işletmeler de bu hareketliliklerin ortaya çıkardığı potansiyelden pay alabilmek için 
mücadele etmektedir.  

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelerde olduğu gibi restoran 
işletmelerinde de rekabetçiliğin temel unsurlarından birisi sunulan hizmetlerin 
kalitesidir. Çünkü hizmet işletmelerinde sunulan hizmetlerin kalitesi, müşteri 
memnuniyetinin ve müşterilerin o işletmeyi tekrar tercih edip etmemelerinin önemli bir 
belirleyicisidir (Kotler ve diğ., 1999:658; Namkung ve Jang, 2007). Giriş engellerinin 
düşüklüğü ve her yerden gelebilen asimetrik bilgiye sahip müşteriler düşünüldüğünde 
(Liao, 2009), restoran işletmelerinin karşılaştıkları belirsizlikler, müşteri 
memnuniyetinin ve tekrar tercih edilen bir işletme olmanın önemini daha da 
artırmaktadır. Yapılan araştırmalarda, restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri 
memnuniyetini (Liao, 2009; Chow ve diğ., 2007; Haghighi ve diğ., 2012; Lai, 2015) ve 
sadakatini (Clark ve Wood, 1999; Fu ve Parks, 2001; Mattila, 2001; Kim, Lee ve Yoo, 
2006; Chow ve diğ., 2007; Lai, 2015; Chen, 2016) etkilediği ortaya konulmuştur. Diğer 
yandan hizmetlerin soyut olma özelliği, müşterilerin satın alma risklerini artırmakta ve 
onların ağızdan ağıza iletişimlerden daha fazla etkilenmelerine sebep olmaktadır (Kotler 
ve diğ., 1999:648). Çünkü müşteriler, diğer tüm hizmetler gibi yiyecek içecek 
hizmetlerini satın almadan önce deneme ve satın aldıktan sonra iade etme şansına sahip 
değillerdir. Bu durum, müşterilerin hizmeti sunan işletmelere daha temkinli 
yaklaşmalarını ve hem kişisel deneyimlerinden hem de daha önce bu hizmetleri satın 
alan müşterilerin deneyimlerinden daha fazla yararlanma isteğini beraberinde 
getirmektedir. Bu yönüyle sunulan hizmetlerin kalitesi, sadece hizmeti alan müşterilerle 
sınırlı kalmamakta, potansiyel müşterilerin o işletmeyi tercihlerini ve o işletmeden 
beklentilerini doğrudan etkileyebilmektedir.   

Müşterilerin restoranlarda sunulan hizmetlerin kalitesine ilişkin yapmış oldukları 
paylaşımlar işletmeler için kritik bir başarı faktörüdür. Çünkü memnuniyetlerini diğer 
kişilere aktaran müşteriler, işletmenin olumlu yönde reklamını yapmakta ve işletmeyi 
rakiplerine oranla avantajlı kılmaktadırlar (Dowling ve Uncles, 1997:77). Bunun farkına 
varan işletmeler, müşteriler arasında gerçekleşen bu etkileşim sürecine kendilerine 
avantaj sağlayabilecek şekilde yön vermeye çalışmaktadırlar. Litvin, Goldsmith ve Pan 
(2008) son zamanlarda pazarlamacıların özellikle kişiler arası çevrimiçi etkileşimleri 
yönetmek için düşünmeye ve stratejiler geliştirmeye başladıklarını belirtmişlerdir. 
Çünkü sunulan hizmetlerin kalitesinden memnun kalan müşteriler işletmeyi tekrar tercih 
etmek isteyecek ve işletme hakkında diğer kişilere olumlu paylaşımlarda 
bulunacaklardır. Literatürde restoranlarda hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakat 
ilişkisi kapsamlı bir şekilde ele alınmış olmasına karşın müşterilerin bu deneyimlerinin 
ağızdan ağıza iletişimlerine yansımalarını inceleyen az sayıda araştırma bulunmaktadır.  
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 Bu araştırmanın amaçları; (1) restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri 
memnuniyetinin ve müşteri sadakatinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisini incelemek, 
(2) restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine ve müşteri 
sadakatine etkisini analiz etmek, (3) restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin 
müşteri sadakatine etkisini ölçmek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, literatürde 
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza pazarlama 
konularına yer verilmiştir. Yöntem kısmında evren, örnekleme, veri toplama araçları, 
veri toplama süreci ve veri analiz tekniği gibi konular açıklanmıştır. Bulgular kısmında, 
veri analizi sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Son olarak, araştırmada elde 
edilen sonuçlara yer verilmiş, uygulayıcılar ve araştırmacılar için önerilerde 
bulunulmuştur. 

2. Literatür 
2.1. Hizmet Kalitesi 
İşletmelerin pazarlama ve finansal performanslarının yönlendiricisi olduğu yaygın 

bir şekilde kabul edilen hizmet kalitesi (Buttle, 1996), araştırmacıların ve 
uygulayıcıların üzerinde önemle durdukları konuların başında gelmektedir. Hizmet 
kalitesi, müşterilerin hizmet sağlayıcının performansından beklentileri ile aldıkları 
hizmetlere yönelik değerlendirmeleri arasındaki farklılıktır (Grönroos, 1984; 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985, 1988). Yani bir hizmetin kaliteli olarak 
nitelendirilmesi müşterilerin beklentilerini karşılaması veya aşması anlamına 
gelmektedir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985). Sunulan hizmetlerin kalitesi 
arttıkça müşterilerin memnuniyetleri ve hizmetleri tekrar satın alma eğilimleri artmakta 
(Carman, 1990; Ehigie, 2006) böylece işletmenin rakiplerine karşı pazardaki konumu 
güçlenmektedir.  

Restoran işletmelerde hizmet kalitesi ölçümünde SERVQUAL (Parasuraman, 
Zeithaml ve Berry, 1988), SERVPERV (Cronin ve Taylor, 1992), SERVICESCAPE 
(Bitner, 1992), DINESERV (Stevens, Knutson ve Patton, 1995), TANGSERV 
(Raajpoot, 2002) ve DINESPACE (Ryu, 2005) gibi ölçüm modelleri kullanılmaktadır. 
Bu ölçüm modellerinin her birinin kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. 
SERVQUAL, SERVPERV ve DINESERV ölçüm modellerinde hizmet kalitesi fiziksel 
özellikler, güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güvence ve empati boyutları açısından 
incelenmektedir. SERVICESCAPE ölçüm modelinde işletme atmosferi ön plandayken 
TANGSERV ve DINESPACE ölçüm modellerinde işletmelerin fiziksel özelliklilerine 
önem atfedilmektedir. Hali hazırda bu ölçüm modelleri restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesinin ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılmasına karşın birçok araştırmada 
restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ölçümünde yetersiz kaldıkları ifade edilmektedir 
(Fu ve Parks, 2001; Namkung ve Jang, 2007; Ryu ve Jang, 2008; Hwang ve Ok, 2013). 

İşletmelerde hizmet kalitesinin çok yönlü ölçülmesi gerektiğini belirten Brady ve 
Cronin (2001), hizmet kalitesini fiziksel çevre kalitesi, etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi 
bileşenleri açısından ele alındığı bir çerçeve önermişlerdir. Brady ve Cronin tarafından 
ortaya konulan çok yönlü ve hiyerarşik ölçüm aracında etkileşim kalitesi; tutum, 
davranış ve uzmanlık alt boyutlarından oluşmaktadır. Fiziksel özellikler boyutu; 
çevresel koşullar, tasarım ve sosyal faktörler alt boyutlarından oluşurken çıktı kalitesi; 
bekleme süresi, somut çıktılar ve değer alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu araştırmada 
restoran işletmelerinde hizmet kalitesi Brady ve Cronin (2001) önerilen boyutlar ve bu 
boyutları oluşturan bileşenler açısından ele alınmıştır. Literatürde restoran 
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işletmelerinde hizmet kalitesini bu üç boyutlu yapı açısından inceleyen araştırmalar 
oldukça sınırlıdır (Hwang ve Ok, 2013; Wu ve Mohi, 2015). 

Müşterilerin hizmet kalitesi algılarında önemli bir etken olan fiziksel çevre 
kalitesi, hizmetin sunumu için kullanılan fiziki imkânların, personelin ve diğer fiziksel 
özelliklerin görünümünü içeren maddi unsurları ifade etmektedir (Barber, Goodman ve 
Goh, 2011). Hwang ve Ok (2013) restoran işletmelerinde fiziksel çevre kalitesinin; 
çevresel koşullar, işletme estetiği, mekânsal düzen ve oturma konforu bileşenlerinden 
oluştuğunu ifade etmiştir. Wu ve Mohi (2015) ise restoran işletmelerinde fiziksel çevre 
kalitesinin; ambiyans ve estetik, temizlik, düzen ve tasarım ve menü tasarımı 
bileşenlerinden oluştuğunu belirtmiştir. Ambiyans ve estetik, müşterilerin duyuları 
üzerinde etki oluşturabilen müzik, koku, sıcaklık gibi restoran ortamının görsel olmayan 
yönlerini içermektedir (Bitner, 1992; Barber, Goodman ve Goh, 2011). Temizlik, 
çalışanların görümünü de kapsayan yemek yeme alanlarının genel temizliğini ifade 
etmektedir (Knutson ve Patton, 1995). Tasarım ve düzen, bir restoranın görsel olarak 
çekiciliğini ve yerleşim düzeni gibi işlevsel bileşenlerini içerirken (Wu ve Mohi, 2015) 
menü tasarımı, müşterinin dikkatinin restoranda satılması istenilen ürünlere çekildiği 
renk, yazı tipi, düzen, resim ve diğer tasarım öğelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı 
menü unsurunu ifade etmektedir (Lionel ve Mills, 2006). 

Etkileşim kalitesi, müşterilerin hizmet sunumu sürecinde hizmeti sunan personelin 
tutum, davranış ve uzmanlık düzeylerine ilişkin algılarıdır (Brady ve Cronin, 2001). 
Hwang ve Ok (2013) etkileşim kalitesinin güvence, empati, güvenilirlik ve heveslilik 
bileşenlerinden oluştuğunu belirtmiştir. Wu ve Mohi (2015) ise restoran işletmelerinde 
etkileşim kalitesinin kişilerarası etkileşim, problem çözme becerisi ve profesyonel 
yetenekler bileşenlerinden oluştuğunu dile getirmiştir. Kişilerarası etkileşim, bir 
müşterinin restoran işletmesine gelişinden ayrılışına kadar restoran personelinden 
görmüş olduğu samimiyet ve yardım severliği ifade etmektedir (Clemens ve diğ., 2009). 
Problem çözmenin odağında restoran personelinin müşterilerin problemleri ve 
şikâyetleriyle başa çıkabilme yetenekleri bulunmaktadır (Mohi, 2012). Profesyonel 
beceriler ise restoran personelinin görevlerini yerine getirirken sahip oldukları uzmanlık 
düzeyi ile ilişkilidir (Wu ve Mohi, 2015). 

Çıktı kalitesi ise müşterilerin hizmetten ne aldıklarını ifade eden hizmet 
eylemlerinin sonucudur (Grönroos, 1990). Anderson, Fornell ve Lehmann (1994) çıktı 
kalitesinin müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olduğunu 
belirtmiştir. Restoran işletmelerinde çıktı kalitesi bileşenleri yemek deneyimi, yiyecek 
kalitesi ve menü çeşitliliği olarak ifade edilmiştir (Wu ve Mohi, 2015). Yemek 
deneyimi, müşterilerin yemek öncesi ve sonrasındaki tüm süreçlerden ortaya çıkan 
toplam deneyimi ifade etmektedir (Kivela, Inbakaran ve Reece, 1999). Yemek deneyimi 
müşteriler için istedikleri yiyeceği yemenin ötesinde bir olgudur (Akinyele, 2010). 
Restoran müşterileri artık yiyeceklerin ötesine geçen deneyimleri araştırmakta ve 
restoranı rahatlayacakları, eğlenebilecekleri ve sosyalleştirebilecekleri bir alan olarak 
görülmektedir (Soderlund ve Ohman, 2005). Ancak yiyeceklerin restoran işletmelerinde 
sunulan temel ürünler olduğu ve yiyecek kalitesi açısından restoran işletmesinde 
sunulan yiyeceklerin tazelik ve sunum (Namkung ve Jang, 2007), porsiyon büyüklüğü 
(Raajpoot, 2002), yemeklerin sıcaklığı (Hwang ve Ok, 2013), lezzet, koku ve görünüm 
(Delwiche, 2004) açısından müşteri beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Menü 
çeşitliliği ise bir restoranın müşterilerine sunmuş olduğu yiyecek ve içeceklerin 
çeşitliliğini ifade etmektedir. Ryu (2005:25) restoran işletmelerinde yemek deneyimini 
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oluşturan fiziksel ve fiziksel olmayan öğelerin doğru bir kombinasyonunun müşterilerin 
hizmet kalitesini yüksek algılamalarında etkili olacağını belirtmiştir. 

 2.2. Müşteri Memnuniyeti 
Rekabet ortamında faaliyet gösteren tüm işletmeler için hayati bir önem taşıyan 

müşteri memnuniyeti, literatürde üzerinde önemle durulan konuların başında 
gelmektedir. Memnuniyet, alınan bir hizmet karşısında hizmeti sunan işletmeye karşı 
yapılan bir değerlendirme ve duygusal tepkidir (Oliver, 1997). Westbrook ve Oliver 
(1991) müşteri memnuniyetini, belirli bir satın alma tercihiyle ilgili alım sonrasında 
yapılan değerlendirme yargısı olarak ifade etmiştir. Cronin, Brady ve Hult (2000) ve 
Rust ve Oliver (1994) ise müşteri memnuniyetini, bir ürünün sahipliğinin ya da 
kullanımının müşteride pozitif duygular uyandırma derecesini yansıtan duygusal bir 
değerlendirme şeklinde tanımlamışlardır. Müşteri memnuniyeti literatürde sıklıkla 
hizmet kalitesi ile benzer anlamda, bir ürün ya da hizmetten satın alma eyleminden 
önceki beklentiler ile satın alma eyleminden sonra yaşanan deneyimden memnun olma 
düzeyi olarak ta ifade edilmektedir (Özgüven, 2008; Karpat, 1988: 22).  

2.3. Müşteri Sadakati  
Müşteri sadakati, bir müşterinin rakip işletmelerin tüm eylemlerine karşın bir 

firmanın ürün ve hizmetlerini tekrar satın almayı ve gelecekte düzenli bir şekilde o 
işletmenin müşterisi olmayı taahhüt etmesidir (Dick ve Basu, 1994; Oliver, 1999). 
Müşteri sadakati, müşteri ile işletme arasında kurulan duygusal bir bağa dayanmaktadır. 
İşletme ve müşteri arasında kurulan bu bağ, müşteriler açısından işletmenin sunmuş 
olduğu mal ve hizmetlere olan talebin devamlılığına ilişkin bir taahhüt iken işletme 
açısından sunulan mal ve hizmetlerin kalitesine ilişkin bir taahhüdü ifade etmektedir. 
Reichheld (2001) bir firmanın müşterilerine en iyi değeri sunup sunmadığının en doğru 
göstergesinin müşterilerin o firmayı tekrar tercih edip etmedikleri olduğunu belirtmiştir. 
Literatürde müşteri sadakatinin yeni müşterileri kazanmanın maliyetinin mevcut 
müşterileri elde tutmaktan daha fazla olması (Anderson ve Mittal, 2000; Perreault, 
Cannon, ve Mccarthy, 2013:19) ve işletmelerin performansları üzerinde oluşturduğu 
etkiden (Lee, Barker ve Kandampully, 2003; Kumar, Batista ve Maull, 2011; Haghighi 
ve diğ., 2012; Keisidou ve diğ., 2013) ötürü işletmeler için oldukça önemli olduğu ifade 
edilmektedir.  

İşletmelerde müşteri sadakati iki şekilde görülmektedir. Bunlar; davranışsal 
sadakat ve tutumsal sadakattir (Baldinger ve Rubinson, 1996; Bloemer, Ruyter ve 
Wetzels, 1999; Sharp, Sharp ve Wright, 2002). Davranışsal sadakat, müşterilerin 
alternatiflere rağmen işletmede sunulan mal ve hizmetleri satın alma fiilini 
tekrarlamasıdır (Sirdeshmukh, Singh ve Sabol, 2002; Lam ve diğ., 2004; Jones ve 
Taylor, 2007). Tutumsal sadakat ise müşterilerin işletme hakkında pozitif şeyler 
söylemesi, işletmeyi potansiyel müşterilere tavsiye etmesi ve onların işletmeyi tercih 
etmesini teşvik etmesidir (Selnes, 1993; Baldinger ve Rubinson, 1996; Jones ve Taylor, 
2007). Bloemer, Ruyter ve Wetzels (1999) müşteri sadakatinin ilk akla gelen işletme 
olma ve fiyat toleransı gibi bilişsel bir yönünün de olduğunu belirtmişlerdir. Kim ve 
diğerleri (2016) müşterilerin davranışsal ve tutumsal sadakatlerinin işletmelerin 
premium fiyat uygulamalarına olanak sağladığını ifade etmişlerdir. Müşterilerin 
davranışsal sadakatleri işletmeye doğrudan kazanç sağlarken tutumsal sadakatleri 
onların çevrelerindeki insanlara güvenilir tavsiyeler verme eğilimlerini artırmakta ve 
işletmeye yeni müşterilerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Reichheld 
ve Schefter (2000) sadık müşterilerin daha fazla satın aldıklarını, fiyat duyarlılıklarının 
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daha az olduğunu ve işletmeye yeni müşteriler kazandırmada mahir olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu yönüyle müşteri sadakati herhangi bir işletme için maddi olmayan 
varlık kaynağı olarak kabul edilmektedir (Moisescu, 2014; Jiang ve Zhang, 2016).  

2.4. Ağızdan Ağıza Pazarlama 
Ağızdan ağıza pazarlama, müşterilerin işletme ve işletmede sunulan ürün ve 

hizmetler hakkında olumlu paylaşımlar (sözlü/yazılı) yapmalarını sağlayarak, marka ve 
imajın güçlendirilmesini ve satışların artırılmasını amaçlayan bir pazarlama stratejisidir. 
Brooks (1957) ağızdan ağıza pazarlamayı, bir işletmenin ürün, marka ve hizmetlerini 
tanıtmak için müşteriler arasındaki informel ilişkileri kullanması olarak tanımlamıştır. 
Silverman’a göre (2001:25) ağızdan ağıza pazarlama, tüketicilerin ürün ve hizmet sunan 
işletmeden bağımsız olduğunu düşündükleri kişilerle, yine o işletmeden bağımsız 
olduğunu düşündükleri bir ortam içerisinde kurmuş oldukları iletişimlerdir. Müşteriler 
arasında gerçekleşen bu iletişimler, deneyimlerin paylaşımına dayandıkları için 
tüketicilerin satın alma kararlarını pozitif ya da negatif yönde etkilemektedirler 
(Schiffman, Kanuk ve Wisenblit, 2010:286).  

Dellarocas, Zhang ve Awad (2007) internet kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte ağızdan ağıza iletişimlerin tüketici davranışları üzerinde yarattığı güçlü etkinin 
sürpriz olmadığını belirtmiştir. İnternetin olmadığı ya da bu denli yaygın kullanılmadığı 
bir ortamda müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri sosyal çevreleri ile sınırlıdır. Ancak 
internet kullanımı ile birlikte bir müşterinin bir ürün ve hizmetle ya da bir işletme ile 
ilgili yapmış olduğu paylaşım çok kısa bir zamanda hayatı boyunca belki de hiç 
tanıyamayacağı binlerce insana ulaşabilmekte ve onların satın alma kararlarını 
yönlendirebilmektedir.  

Müşteriler, satın almayı düşündükleri ürün ve hizmetlerden mümkün olan en 
yüksek düzeyde fayda sağlamayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla satın alma sonrası 
karşılaşabilecekleri olumsuzlukları en aza indirebilmek için talep ettikleri ürün ve 
hizmetler hakkında bilgi toplamaya çalışmaktadırlar. Zhang, Zhang ve Law (2014) 
müşterilerin satın alma kararı verirken algılanan riskleri ve belirsizlikleri azaltmak için 
ağızdan ağıza iletişimleri önemsediklerini belirtmişlerdir. Ağızdan ağıza iletişimler, 
müşteriler arasında bağımsız, tarafsız ve menfaat güdülmeyen iletişimlerdir (Silverman, 
2011:5). Bu nedenle ağızdan ağıza iletişimler, müşterilerin eylemleri üzerinde güçlü bir 
etkiye sahiptir ve müşterilerin satın alma noktasındaki en önemli bilgi kaynaklarından 
birisidir (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2008). Ağızdan ağıza pazarlamayı işletmeler için 
önemli kılan unsur, Bone’nin (1995) de ifade ettiği gibi müşteriler arasında kurulan 
iletişimin işletmenin pazarlama kaynaklarından bağımsız olmasıdır. Ağızdan ağıza 
iletişimler, bilgi yayma ve diğer tüketicilere verilen tavsiyeler şeklindeki davranışlarla 
(Perreault, Cannon ve Mccarthy, 2013:339) müşterileri işletmenin tutundurma 
faaliyetlerine katkı yapan birer gönüllü pazarlama çalışanı haline getirebilir. Bu nedenle 
işletmeler, müşteri memnuniyetini sağlamak ve problemleri doğru tespit etmek için 
uygun önlemler alarak ve müşterilerin işletme ve ürünler hakkında araştırma 
yapmalarına yardım ederek müşterilerin ürün ve hizmetleri hakkında diğer insanlara ne 
söylediklerini, yani ağızdan ağıza iletişimleri yönetmeye çalışmaktadırlar (Kotler ve 
diğ., 1999:769). 
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3. Hipotezlerin Oluşturulması 
3.1. Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti  
Bir işletme için müşteri memnuniyeti ve sadakatinin temel belirleyicisi hizmet 

kalitesinden ziyade müşterilerle kurulan iyi ilişkilerdir. Ancak müşterilerle iyi ilişkiler 
inşa etmenin ön koşulu sunulan hizmetlerin kalitesidir (Blythe, 2005:314). Restoran 
işletmelerinde yemek kalitesinden (Lee, 2004; Gupta, McLaughlin ve Gomez, 2007; 
Namkung ve Jang, 2007; Barber, Goodman ve Goh, 2011), atmosfere (Ha ve Jang, 
2010; Markovic, Raspor ve Dorcic, 2011; Ünal, Akkuş ve Akkuş, 2014) fiyattan 
(Gupta, McLaughlin, ve Gomez, 2007; Kim, Ng ve Kim, 2009) temizliğe (Ryu ve Jang, 
2008; Barber ve Scarcelli, 2010) müşterilerin hizmet kalitesi algısını etkileyen çok 
sayıda değişken bulunmaktadır. Bu araştırmada, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi 
Brady ve Cronin (2001) tarafından ortaya konulan fiziksel çevre kalitesi, etkileşim 
kalitesi ve çıktı kalitesi boyutları açısından ele alınmıştır. Yapılan araştırmalarda, 
restoran işletmelerinde hizmet kalitesini oluşturan fiziksel çevre kalitesi, etkileşim 
kalitesi ve çıktı kalitesi bileşenlerinin her birisinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili 
olduğu ortaya konulmuştur.  

Andaleeb ve Conway (2006) restoranlarda yemek kalitesinin, fiziksel tasarımın ve 
personelin hevesliliğinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. 
Petzer ve Mackay (2014) alakart restoranda yaptıkları çalışmada, müşteri 
memnuniyetini artırmada atmosferin ve yiyecek içecek kalitesinin önemli olduğunu 
ortaya koymuştur. Barber, Goodman ve Goh (2011) yemek yeme alanının tasarım ve 
düzeninin çalışanların verimliliğine katkı sağlayabileceği gibi müşterilerin yemek 
deneyimlerinden memnuniyetlerini artıran bir unsur olduğunu saptamıştır. Alonso ve 
O’Neill (2010) restoran işletmelerinde temizliğin restoranın niteliğini gösteren ve 
müşteri memnuniyetini etkileyen en kritik ölçüt olduğunu belirtmişlerdir. Kim, Ng ve 
Kim (2009) yiyecek kalitesinin restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin temel 
bileşeni olduğunu dile getirmişlerdir. Benzer şekilde, Yüksel ve Yüksel (2002) restoran 
işletmelerinde yiyecek kalitesinin müşteri memnuniyetini etkilediğini ortaya koymuştur. 
Kivela, Inbakaran ve Reece (1999) ve Raajpoot (2002) ise menü çeşitliliğinin müşteri 
memnuniyeti oluşturmada önemli oluğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda: 

H1a: “Restoran işletmelerinde fiziksel çevre kalitesi müşteri memnuniyetini 
etkilemektedir.” 

H1b: “Restoran işletmelerinde etkileşim kalitesi müşteri memnuniyetini 
etkilemektedir.” 

H1c: “Restoran işletmelerinde çıktı kalitesi müşteri memnuniyetini 
etkilemektedir” şeklindedir. 

3.2. Hizmet Kalitesi ve Müşteri Sadakati 
Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, hizmet kalitesinin müşteri sadakati 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. (Kim, Ng ve Kim., 2009; 
Cao ve Kim, 2015). Dahası, müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini doğrudan 
etkilediği düşünüldüğünde (Reynolds ve Beatty, 1999), restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesinin müşteri sadakatini etkilediği açık bir şekilde ifade edilebilir. Literatürde 
restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri sadakati üzerindeki etkisini ortaya 
koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Stevens, Knutson ve Patton (1995) hizmet 
kalitesinin müşterilerin restoranı yeniden ziyaret etme eğilimine katkı sağladığını ifade 
etmiştir. Diab ve diğerleri (2016:153) restoran işletmelerinde güvence ve empatinin 



 
 

Y. Bilgin 9/4 (2017) 33-62 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

40 

müşteri sadakatini en fazla etkileyen faktörler olduğunu saptamıştır. Chow ve diğerleri 
(2007) restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ile müşterilerin tekrar satın alma ve 
tavsiye etme davranışları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Ha ve Jang 
(2010) restoran işletmelerinde yiyecek kalitesinin müşteri sadakatini pozitif yönlü 
etkilediğini tespit etmiştir. Benzer şekilde, Chen (2016) ve Akinyele (2010) 
restoranlarda hizmet kalitesinin müşteri sadakatini etkilediğini ortaya koymuşlardır. 
Mattila (2001) yiyecek kalitesinin müşterilerin tekrar tercihinde önemli olduğunu 
belirtmiştir. Hacıefendioğlu ve Koç (2009) ise yiyecek kalitesine ek olarak yemek 
deneyiminin müşteri sadakatini etkilediğini saptamıştır. Gupta, McLaughlin ve Gomez 
(2007) yemek kalitesine, fiyatlara ve hizmet kalitesine gerekli özeni gösteren 
restoranların müşteri sadakatini sağlamada büyük bir şansa sahip olduklarını 
belirtmiştir. Bu doğrultuda;  

H2a: “Restoran işletmelerinde fiziksel çevre kalitesi müşteri sadakatini 
etkilemektedir.” 

H2b: “Restoran işletmelerinde etkileşim kalitesi müşteri sadakatini 
etkilemektedir.” 

H2c: “Restoran işletmelerinde çıktı kalitesi müşteri sadakatini etkilemektedir” 
şeklindedir. 

3.3. Hizmet Kalitesi ve Ağızdan Ağıza Pazarlama 
Hizmetlerden beklentiler mallardan olan beklentiler kadar net değildir. Müşteriler 

bir hizmeti satın almadan önce deneme ve iade etme şansına sahip değildirler. Bu 
nedenle müşteriler hizmeti satın almada daha dikkatli davranmakta ve diğer insanların 
deneyimlerine daha fazla önem vermektedirler (Basri ve diğ., 2016). Müşteriler 
tüketimden önce bir restoranı tam anlamıyla anlayamadıkları için deneyimli bir 
kaynaktan bilgi almak isteyebilirler (Zhang ve diğ., 2010). Restoran işletmeleri 
müşterilerin bu hassasiyetlerini kaliteli hizmetler sunarak avantaja dönüştürebilirler 
(Kim, Lee ve Yoo, 2006). Sunulan hizmetlerin kalitesinden memnun olan müşteriler 
ağızdan ağıza iletişimlerinde deneyimlerini diğer insanlara pozitif olarak 
yansıtacaktırlar. Aksi halde bu paylaşımlar negatif olacaktır. Restoranların sınırlı bir 
tanıtım bütçesine sahip oldukları düşünüldüğünde (Longart, 2010), müşterilerin pozitif 
değerlendirmeleri işletmenin olumlu bir marka ve imaj oluşturmasına ve tanıtım 
giderlerinin düşürülmesine katkı sağlayarak (Jeong ve Jang, 2011) başarılarında önemli 
bir rol oynayabilir. Literatürde restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ile müşterilerin 
ağızdan ağıza iletişimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar bulunmaktadır. 

Kim, Ng ve Kim (2009) üniversite yemek tesisleri üzerine yapmış oldukları 
araştırmada, restoranın atmosferi ve yiyecek kalitesi ile müşterilerin ağızdan ağıza 
iletişimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. Zhang ve diğerleri 
(2010) restoranın çevresi, gıda ve hizmet kalitesi hakkında tüketiciler tarafından yapılan 
derecelendirmelerin restoranların çevrimiçi popülerliği ile pozitif ilişkili olduğunu 
belirlemiştir. Jeong ve Jang (2011) restoranlarda yiyecek kalitesinin ve kişilerarası 
etkileşimin müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya 
koymuştur. Basri ve diğerleri (2016) Malezya’nın lüks restoranlarında yapmış oldukları 
araştırmada, hizmet kalitesinin ağızdan ağıza iletişimleri etkilediğini ancak müşterilerin 
ağızdan ağıza iletişimlerini en fazla etkileyen faktörün fiziksel çevre kalitesi olduğunu 
belirlemiştir. Zhang, Zhang ve Law (2014) restoranlarda yiyeceklerin lezzetinin ve 
restoran ortamının müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerini etkilediğini belirlemiştir. 
Buna ek olarak, araştırmada fiyatın ağızdan ağıza iletişimi negatif yönlü, hizmet 



 
 

Y. Bilgin 9/4 (2017) 33-62 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

41 

kalitesinin ise ağızdan ağıza iletişimi pozitif yönlü etkilediği saptanmıştır. Restoranlarda 
yiyecek ve içeceklerden memnuniyet ve ana yemek öncesi yapılan sürprizler de 
müşterilerin ağızdan ağıza pozitif iletişimlerini önemli ölçüde etkilemektedir (Longart, 
2010). Bu kapsamda:  

H3a: “Restoran işletmelerinde fiziksel çevre kalitesi ağızdan ağıza pazarlamayı 
etkilemektedir.” 

H3b: “Restoran işletmelerinde etkileşim kalitesi ağızdan ağıza pazarlamayı 
etkilemektedir.” 

H3c: “Restoran işletmelerinde çıktı kalitesi ağızdan ağıza pazarlamayı 
etkilemektedir” şeklindedir.  

3.4 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati 
Almış oldukları bir ürün ve hizmetten memnun olan müşterilerin o ürün ve 

hizmeti tekrar tercih etmeleri ve çevrelerindeki tüketicilere o ürün ve hizmeti tavsiye 
etmeleri beklenen bir davranıştır. Restoran işletmelerinde yapılan araştırmalarda müşteri 
memnuniyetinin müşterilerin tekrar tercih etme davranışları üzerinde etkisinin olduğu 
ortaya konulmuştur (Oh, 2000; Qin ve Prybutok, 2008). Liu ve Jang (2009) ve Ha ve 
Jang (2010) etnik restoranlarda müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde 
anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Kivela, Inbakaran ve 
Reece (1999), Jang ve Namkung (2009), Sabir ve diğerleri (2014:22), Kim, Ng ve Kim 
(2009) ve Aksu, Korkmaz ve Sünnetçioğlu (2016) yapmış oldukları araştırmalarda 
restoran işletmelerinde müşterilerin memnuniyetleri ile tekrar tercih etme davranışları 
arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde, Lai (2015) restoran 
işletmelerinde sunum, lezzet, menü çeşitliliği ve restoran ortamından doğan 
memnuniyetin müşterilerin tekrar tercih etme davranışlarını etkilediğini saptamıştır. Liu 
ve Jang (2009) restoran işletmelerinde davranışsal sadakatin en önemli belirleyicisinin 
yiyecek kalitesinden memnuniyet olduğu saptamıştır. Ryu ve Jang (2008) ise restoran 
ambiyansı ve çalışanların görünümünün müşteri duygularını etkileyen en önemli 
unsurlar olduğunu ve müşteriler üzerinde oluşan etkinin müşterilerin sadakatleri 
üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. Bu bulguların aksine, Chow ve diğerleri (2007) 
restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığını saptamıştır. Bu bulgular doğrultusunda: 

H4: “Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti müşteri sadakatini 
etkilemektedir” şeklindedir. 

3.5. Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Ağızdan Ağıza Pazarlama 
Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1996) hizmet işletmelerinde müşterilerin 

davranışsal niyetlerini sadakat, değiştirme eğilimi, daha fazla ödemeye isteklilik, 
problemi dışa yansıtma ve problemi içe yansıtma olarak ortaya koymuştur. Sadık 
müşteriler, işletme ile kurmuş oldukları duygusal bağdan ötürü değiştirme eğilimleri 
düşük, daha fazla ödemeye istekli ve pozitif deneyimlerini dışarıya daha fazla yansıtan 
müşterilerdir. Müşteri sadakatinin davranışsal yönü tekrar tercih etme olduğu için 
işletmeye sağlayacağı finansal katkı açıktır. Ancak müşteri sadakatinin tutumsal ve 
bilişsel yansımalarının işletmeye sağlayacağı etkiyi tahmin etmek güçtür. Öyle ki 
müşterinin bir paylaşım sitesinde yapmış olduğu kısa bir yorum, binlerce kişinin bakış 
açısını etkileyebilmektedir. Bu bakımdan bir müşteri sunulan hizmetleri tekrar tercih 
etme imkânı bulamasa bile işletme hakkında pozitif şeyler söyleyerek işletmenin 
rekabetçiliğine katkı sağlayabilir. Dahası, sadık müşteriler işletmenin başarısı için 
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yardım etmeyi kendileri için bir sorumluluk olarak düşünebilirler (Jeong ve Jang, 2011). 
Restoran yöneticileri memnun müşterilerin ağızdan ağıza iletişimler yoluyla işletmeye 
yeni müşteriler cezbedebileceğinin farkına varmalıdırlar (Basri ve diğ., 2016). 
Literatürde restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve sadakatinin ağızdan ağıza 
pazarlamaya etkilerini inceleyen araştırmalar bulunmaktadır.  

Ranaweera ve Prabhu (2003) restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve 
güvenin müşteri sadakati ve ağızdan ağıza iletişimler üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
olduğunu saptamıştır. Jeong ve Jang (2011) restoran işletmelerinde müşteri 
memnuniyetinin müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerini pozitif yönlü etkilediğini 
saptamıştır. Kim, Ng ve Kim (2009) yapmış oldukları araştırmada, ağızdan ağıza pozitif 
iletişimlerin müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetlerini pozitif etkilediği belirlemiştir. 
Susskind (2002) restoranda negatif deneyim yaşayan müşterilerin ağızdan ağıza 
iletişimlerinin pozitif deneyim yaşayanlardan daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. 
Buna ek olarak, araştırmada restoranda olumsuz bir deneyim yaşayan fakat yüksek 
düzeyde düzeltme ile karşılaşan müşterilerin ağızdan ağıza pozitif iletişim düzeylerinde 
düşüş olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda:  

H5: “Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti ağızdan ağıza pazarlamayı 
etkilemektedir.” 

H6: “Restoran işletmelerinde müşteri sadakati ağızdan ağıza pazarlamayı 
etkilemektedir” şeklindedir. 

3. Yöntem  
Bu araştırmada üç amaç belirlenmiştir. Bu amaçların ilki, restoran işletmelerinde 

hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve müşteri sadakatinin ağızdan ağıza 
pazarlamaya etkisini incelemektir. İkincisi, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine 
ve müşteri sadakatine etkisini analiz etmektir. Üçüncüsü ise restoran işletmelerinde 
müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisini ölçmektir. Araştırmanın 
değişkenlerinin, değişkenler arasındaki ilişkilerin ve hipotezlerin testi için önerilen 
araştırma modeli şekil 1’de gösterildiği gibidir. Araştırmada değişkenler arasındaki 
ilişkileri test etmek ve belirlenen amaçlara ulaşmak için nicel yöntem kullanılmıştır. 
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3.1. Evren ve Örnekleme  
Bu araştırmanın evrenini, Amasra destinasyonunda faaliyet gösteren TripAdvisor 

web sayfasında bilgileri bulunan 13 balık restoranı oluşturmaktadır. Evreni oluşturan 
restoran işletmelerini tercih eden müşterilerin kişisel bilgilerine, geliş sıklıklarına ve 
nereden geldiklerine ilişkin sistematik bir veri bulunmamaktadır. Bundan ötürü 
araştırmaya dâhil edilecek bireylerin seçiminde olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. 

3.2. Veri toplama araçlarının oluşturulması 
Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

anketi dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini 
içeren 6 ifade bulunmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların restoran işletmelerinden 
almış oldukları hizmetlerin kalitesini ölçmeye yönelik 53 ifade yer almaktadır. Bu 
ifadeler, Wu ve Mohi (2015) tarafından gerçekleştirilen araştırmadan alınmıştır. 
Yararlanılan hizmet kalitesi ölçüm modeli Brady ve Cronin (2001) tarafından ortaya 
konulan üç boyutlu (etkileşim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi, çıktı kalitesi) ölçüm 
modelinin araştırmacılar tarafından restoran işletmelerine uyarlanması ile elde 
edilmiştir. Hizmet kalitesi ölçeği üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, etkileşim 
kalitesidir. Etkileşim kalitesi, kişilerarası etkileşim (α= .90), problem çözme becerileri  
(α= .83) ve profesyonel yetenekler (α= .83) olmak üzere toplam 15 ifadeden 
oluşmaktadır. İkinci kısım, fiziksel çevre kalitesidir. Fiziksel çevre kalitesi, ambiyans ve 
estetik (α= .92), menü tasarımı (α= .85), temizlik (α= .86) ve düzen ve tasarım (α= .80) 
olmak üzere 24 ifadeden oluşmaktadır. Üçüncü kısım ise çıktı kalitesidir. Çıktı kalitesi, 
yemek deneyimi (α= .88), yemek kalitesi (α= .88) ve menü çeşitliliği (α= .86) olmak 
üzere 16 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcıların restoran işletmelerinden almış oldukları 
hizmetlerin kalitesine ilişkin algıları beşli derecelendirme ölçeği kullanılarak 
(1=beklediğimin çok altında, 3=beklediğim gibi, 5=beklediğimin çok üstünde) 
ölçülmüştür. 

Araştırma anketinin üçüncü bölümünde restoran işletmelerinde müşteri 
memnuniyeti ve sadakatini ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Müşteri sadakatinin 
ölçümünde kullanılan davranışsal, tutumsal ve bilişsel sadakat ifadeleri (α= .92),  
Namkung ve Jang (2007) ve Hyun (2010) tarafından yapılan araştırmalardan alınmıştır. 
Müşterilerin restoran işletmesinden memnuniyetine yönelik üç ifade (α= .86) ise Han ve 
Ryu (2012) tarafından yapılan araştırmadan alınmıştır. Araştırma anketinin dördüncü 
bölümünde, katılımcıların ağızdan ağıza iletişimlerini ölçmeye yönelik 6 ifade 
bulunmaktadır. Bu ifadeler (α= .89), Jeong ve Jang (2011) tarafından gerçekleştirilen 
araştırmadan alınmıştır. Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati 
ve müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerini ölçmek amacıyla katılımcılara yöneltilen 
ifadeler beşli likert tipi ölçek (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) 
kullanılarak ölçülmüştür.  

3.3. Veri toplama ve Analiz 
Araştırma anketinin oluşturulmasının ardından veri toplama aşamasına 

geçilmiştir. Veri toplama sürecinde ilk olarak, araştırma ölçeğinin güvenilirliğini test 
etmek için ön test yapılmıştır. Bu kapsamda, oluşturulan anket formu 4 restoranda 54 
müşteriye uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik 
analizi sonucunda, ölçekte yer alan tüm ifadeler için Cronbach’ Alpha değeri, 0.93 
çıkmıştır. Ortaya çıkan değer, oluşturulan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Kalaycı, 2016:405). Ön testin ardından araştırma verileri, 01 Mayıs 



 
 

Y. Bilgin 9/4 (2017) 33-62 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

44 

2017- 10 Haziran 2017 tarihleri arasında Amasra destinasyonunda faaliyet gösteren 
balık restoranlarından yiyecek içecek hizmeti alan 468 müşteriden yemek 
deneyimlerinden hemen sonra anket formunun yüz yüze uygulaması yolu ile elde 
edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, SPSS 18.0 ve Lisrel 8.7 paket programları 
kullanılmıştır. 

4. Bulgular  
4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Araştırma örneklemi, 236 kadın (%50.4) ve 232 (%49.6) erkek müşteriden 

oluşmaktadır. Katılımcıların 81’i 25 ve altı yaşta (%17.3), 133’ü 26-35 yaş aralığında 
(%28.4), 144’ü 36-45 yaş aralığında (%30.8) ve 110’u 46 ve üstü yaştadır (%23.5). 
Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde; 31’inin ilköğretim mezunu (%6,6), 
52’sinin orta öğretim mezunu (%11.1), 135’inin lise mezunu (%28.8), 225’inin 
üniversite mezunu (%48.1) ve 25’inin yüksek lisans ve doktora mezunu (5.3) olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların aylık gelir düzeyleri incelendiğinde; 44’ünün 1500 TL ve 
altı gelire (%9.4), 117’sinin 1501-2500 TL gelire (%25.0), 131’inin 2501-3500 TL arası 
gelire (%26.9), 96’sının 3501-4500 TL arası gelire (%20.5) ve 80’inin 4501 TL ve üstü 
gelire (%17.1) sahip olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların dışarıda yemek yeme 
alışkanlıkları incelendiğinde; 95’inin ayda bir kez ya da daha az dışarıda yemek 
yedikleri (%20.3), 105’inin ayda iki kez dışarıda yemek yedikleri (%22.4), 92’sinin 
ayda üç kez dışarıda yemek yedikleri (%19.7) ve 17’sının ayda dört kez ya da daha fazla 
dışarıda yemek yedikleri (%37.6) belirlenmiştir.  

4.2. Açıklayıcı Faktör Analizi 
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve müşteri 

sadakatinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisinin incelenmek için ilk olarak, oluşturulan 
ölçüm araçlarının yapı geçerliliği test edilmiştir. Bu kapsamda, araştırma ölçeğinde yer 
alan hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza 
pazarlamaya ilişkin verilere Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Elde edilen 
verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla KMO ve Barlett testleri 
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, hizmet kalitesi değişkeni için KMO .949 ve 
Barlett testi χ2 değeri 17295.372 (p< .000) çıkmıştır. Müşteri memnuniyetine yönelik 
veriler için KMO .726 ve Barlett testi χ2 değeri 578.939 (p< .000), müşteri sadakatine 
ilişkin ifadeler için KMO .731  ve Barlett testi χ2 değeri 13352.875 (p< .000) ve ağızdan 
ağıza pazarlama değişkeni için KMO .799  ve Barlett testi χ2 değeri 1783.754 (p< .000) 
çıkmıştır. Bu sonuçlar, elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir (Kalaycı, 2016: 322). 

Araştırma verilerinin analizinde ilk olarak, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi 
ölçüm modelinde yer alan ifadelere AFA uygulanmıştır. Restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesi ölçüm modeli, toplam 10 faktörden oluşan üç boyutlu bir yapıyı içermektedir. 
Bu nedenle açıklayıcı faktör analizinde, hizmet kalitesine ilişkin veriler Maksimum 
Likelihood ve Direct Obliqim döndürme yöntemi kullanılarak 10 faktörle 
sınırlandırılmıştır. AFA’da faktör öz değerinin en az 1, faktör yükünün en az 0.40 ve iki 
faktör altında yer alan ifadelerin faktör yükleri arasında en az .10 fark olması göz 
önünde bulundurulmuştur. Belirlenen kriterlere uyum sağlamayan hizmet kalitesine 
ilişkin 6 ifade; A33, A41, A42, A44, A45 ve A47 analiz dışında bırakılmıştır. Bu 
ifadelerin veri setinden çıkarılmasının ardından toplam varyansın %71.866’sını 
açıklayan 10 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA sonucunda ortaya çıkan kişilerarası 
etkileşim, problem çözme becerisi ve profesyonel yetenekler faktörleri restoran 
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işletmelerinde hizmet kalitesinin etkileşim kalitesi boyutunu oluşturmaktadır. Bu 
faktörler toplam varyansın % 52.946’sını açıklamaktadır. Ambiyans ve estetik, menü 
tasarımı, temizlik, tasarım ve düzen faktörleri ise restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesinin fiziksel çevre kalitesi boyutunu oluşturmaktadır. Bu faktörler toplam 
varyansın % 13.682’sini açıklamaktadır. Yemek deneyimi, yiyecek kalitesi ve menü 
çeşitliliği faktörleri, restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin çıktı kalitesi boyutunu 
oluşturmaktadır. Çıktı kalitesine ilişkin faktörler toplam varyansın % 7.797’sini 
açıklamaktadır. Ortaya çıkan faktör yapısında tüm faktörler altında yer alan ifadelerin 
faktör yükleri .547 ile .916 arasında değişmektedir. Hizmet kalitesini oluşturan 
faktörlerin güvenilirlik düzeyleri ise .761 ve .946 arasındadır.  

Daha sonra sırasıyla restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetine, müşteri 
sadakatine ve ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin verilere faktör analizi uygulanmıştır. 
AFA’da üç değişken için faktör öz değerinin 1’den fazla olduğu ancak restoran 
işletmelerinde ağızdan ağıza pazarlama değişkenini oluşturan iki ifadenin (P5 ve P6) 
faktör yükünün 0.40’ın altında olduğu görülmüştür. Bu ifadeler analiz dışında 
bırakılmıştır. AFA sonucunda, müşteri memnuniyetine ilişkin ifadelerin bir boyut 
altında toplandığı ve bu ifadelerin toplam varyansı açıklama düzeyinin 76.238 olduğu 
görülmüştür. Müşteri sadakatine ilişkin ifadeler, toplam varyansın % 88.911’ini 
açıklayan tek boyut altında toplanmıştır. Restoran işletmelerinde ağızdan ağıza 
pazarlamaya ilişkin ifadeler ise toplam varyansın % 73.930’unu açıklayan tek boyut 
altında toplanmıştır. Bu değişkenleri oluşturan ifadelerin faktör yükleri .910 ile .844 
arasında çıkmıştır. Değişkenlere ilişkin güvenilirlik düzeyi incelendiğinde ise müşteri 
memnuniyeti (α= .844), müşteri sadakati (α= .935) ve ağızdan ağıza pazarlama (α= 
.882) şeklindedir. Ortaya çıkan değerler, değişkenlere ilişkin güvenilirlik düzeyinin 
oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.  

4.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve 

ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin AFA’da ortaya konulan yapının doğruluğunu test 
etmek amacıyla AFA sonuçlarına göre düzenlenmiş verilere doğrulayıcı faktör analizi 
(DFA) uygulanmıştır. DFA, önceden belirlenmiş ya da kurgulanmış bir yapının mevcut 
verilerle ne derece doğrulandığını incelemeyi amaçlamaktadır (Seçer, 2015:223). 
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ölçeği; etkileşim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi 
ve çıktı kalitesi olarak üç boyut ve bu boyutları oluşturan on faktörden oluşmaktadır. 
Dolayısıyla araştırmada hizmet kalitesi ile ilgili elde edilen verilere ikinci düzey DFA 
uygulanmıştır.  

İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizinde gözlenen değişkenlerden elde edilen 
faktörler (birinci düzey faktörler) içsel, bu faktörlerin oluşturduğu yapı ise (ikinci düzey 
faktörler) dışsal değişkenler olarak tanımlanmıştır. Restoran işletmelerinde müşteri 
memnuniyeti, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza pazarlamayı oluşturan verilere ise ayrı 
ayrı birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulamıştır. Tablo 1’de restoran 
işletmelerinde hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine, müşteri sadakatine ve ağızdan 
ağıza pazarlamaya ilişkin verilere uygulanan DFA sonuçları gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Ağızdan 
Ağıza Pazarlamaya İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Boyutlar/Alt boyutlar, Kodlar ve İfadeler Standart 
Değerler 

t-
değeri 

Hata 
Varyansı Ortalama 

Etkileşim Kalitesi     

Kişilerarası etkileşim (α = .946)     
A1 Çalışanların tutumlarındaki hoşluk .88 45.42 .23 3.62 
A2 Çalışanların davranışlarındaki hoşluk .91 46.56 .17 3.62 
A3 Çalışanların bakım ve görünümü .84 23.97 .30 3.67 
A4 Çalışanların sempatikliği ve güven vericiliği .91 28.12 .18 3.70 
A5 Çalışanların özel isteklerle ilgilenmeleri .84 24.43 .29 3.69 
Problem çözme becerisi  (α = .920)     

A6 Çalışanların sorunlarla ve şikâyetlerle çözüm 
üretebilme yetkisi .79 26.45 .37 3.63 

A7 Çalışanların sorunlar ve şikâyetlerle başa 
çıkabilme yeteneği .82 28.24 .33 3.62 

A8 Çalışanların üstün hizmet sunumu .88 21.33 .23 3.64 

A9 Çalışanların müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına 
duyarlılığı .86 20.89 .26 3.72 

A10 Çalışanların müşterilerden gerektiğinde özür 
dileyebilmeleri .77 18.15 .40 3.75 

Profesyonel yetenekler  (α = .888)     

A11 Personelin sorulan sorulara cevap verebilme 
kabiliyeti .79 18.12 .38 3.74 

A12 Çalışanların restorandaki ürünler hakkında 
bilgi sahibi olmaları .79 18.23 .38 3.84 

A13 Personelin iyi eğitimli ve tecrübeli olmaları .86 20.24 .27 3.64 
A14 Çalışanların konuşmalarının anlaşılabilirliği .82 19.32 .32 3.78 

A15 O gün menüde yer almayan ürünlerin 
müşteriye söylenmesi .69 15.47 .53 3.62 

Fiziksel Çevre Kalitesi     
Ambiyans ve estetik  (α = .857)     
A16 Restoranda kullanılan renkler (duvar, masa vs.) .72 15.32 .48 3.63 
A17 Oturma düzenindeki boşlukların yeterliliği .68 14.30 .53 3.43 
A18 Restoranın iç dekorasyonu .43 8.99 .51 3.56 
A19 Yemek masalarının rahatlığı .80 16.82 .35 3.51 
A20 Koltukların rahatlığı .77 16.14 .40 3.52 
A21 Yemek yeme alanının sıcaklığı .80 16.71 .36 3.83 
A22 Arka planda çalan müziğin uygunluğu .76 15.95 .42 3.62 
A23 Yemek yeme alanın aydınlığı .76 15.81 .43 3.73 
Menü tasarımı  (α = .823)     
A24 Menünün kolay okunabilirliği .96 22.36 .52 3.77 

A25 Menünün her yönüyle (fiyat vb.) açık ve 
anlaşılabilir olması .76 28.80 .42 3.81 

A26 Menüde yabancı dilde açıklamaların olması .77 14.59 .41 3.49 

A27 Menünün restoranın temasını, imajını ve fiyat 
aralığını yansıtması .86 15.63 .26 3.64 

Temizlik  (α = .923)     

A28 Restorandaki malzemelerin kalitesi (tabak, 
çatal vs.) .86 25.70 .27 3.59 

A29 Önceden hazırlanmış baharatlar ve yiyeceğe 
lezzet veren bitkiler .88 25.29 .23 3.61 

A30 Çalışanlar tarafından kullanılan yemek 
ekipmanların hijyenik olması .90 26.92 .18 3.63 
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A31 Yemek yeme alanının temizliği ve çekiciliği .88 25.60 .22 3.68 
A32 Tuvaletlerin bakım ve temizliği .70 17.54 .51 3.62 
Tasarım ve düzen  (α = .761)     
A33 Park alanlarının yeterliliği -- -- -- -- 
A34 Mekânın dış görünüşünün çekiciliği .75 15.28 .44 3.61 

A35 Restoranda sigara içilen ve içilmeyen 
bölümlerin bulunması .73 13.59 .46 3.70 

A36 Yemek yeme alanının kokusu (aroması, 
hoşluğu) .67 12.60 .56 3.51 

Çıktı Kalitesi     
Yiyecek kalitesi (α = .830)     

A40 Restoranın müşterilerinin ne istediğini bilen bir 
restoran olması .78 15.97 .40 3.79 

A43 Yiyeceklerin tazeliği ve güzelce pişirilmeleri .94 22.11 .12 4.05 
A44 Yiyeceklerin çekiciliği ve cezbediciliği .88 21.07 .22 3.94 

A45 Yiyeceklerin müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını 
karşılaması -- -- -- -- 

A46 Yiyeceklerin hijyenik bir şekilde hazırlanması 
ve sunumu -- -- -- -- 

Menü çeşitliliği  (α = .916)     

A47 Sunulan yiyecekleri tamamlayan içeceklerin 
çeşitliliği -- -- -- -- 

A48 Restorandaki yiyeceklerin her restoranda 
bulunamayan yiyecekler olması .81 17.19 .14 3.40 

A49 
Müşterilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan 
çok çeşitli yiyecek ve içecek seçeneklerinin 
olması 

.87 15.73 .60 3.51 

A50 Restoranda evde hazırlanması zahmetli olan 
yiyeceklerin sunulması .86 26.48 .13 3.55 

A51 Restoranın geniş bir menü seçeneğine sahip 
olması .89 22.11 .35 3.58 

Yemek deneyimi  (α = .897)     
A37 Oturmak için sıra beklenmemesi .92 21.92 .25 3.78 
A38 Müşteri ile makul sürede ilgilenilmesi .63 21.69 .26 3.79 

A39 Hizmetin sunulmasının beklenenden kısa 
sürmesi .93 22.62 .21 3.76 

A41 Çalışanların hizmeti söz verdikleri süre 
içerisinde hizmet sunmaları -- -- -- -- 

A42  Müşterilerin yemek deneyiminden bekledikleri 
tecrübe ve duyguyu hissetmeleri -- -- -- -- 

Sadakat  (α = .935)     
S1 Tekrar tercih etme .94 26.77 .11 3.89 
S2 Tavsiye etme .97 28.46 .05 3.84 
S3 İlk tercih olma .83 21.72 .32 3.60 
Memnuniyet  (α = .844)     

M1 Restorandan almış olduğunuz hizmetlerin 
kalitesinden memnuniyet .78 18.33 .40 4.35 

M2 Genel olarak restorandan memnuniyet .79 18.63 .38 4.28 

M3 Önceki deneyimlere göre restorandan 
memnuniyet .84 20.30 .29 4.25 

Ağızdan ağıza pazarlama  (α = .882)     

P1 Restoranla ilgili deneyimleri aktararak 
başkalarına yardımcı olmaya çalışma .74 15.55 .50 3.97 

P2 İyi bir yemek deneyimi yaşamaları için 
edinilen tecrübeleri diğer insanlarla paylaşma .71 16.47 .46 4.01 
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P3 Yaşanılan güzel bir yemek deneyimini 
etrafımdakilere anlatmaktan hoşlanma .81 18.14 .34 4.06 

P4 Yemeklerle ilgili güzel deneyimleri 
paylaştığında kendini iyi hissetme .75 16.34 .43 4.04 

P5 
Hizmetlerinden çok memnun olunan bir 
restoranın başarısı için yardımcı olmaya 
çalışma 

-- -- -- -- 

P6 Kaliteli yiyecek içecek deneyimi sunan 
restoranları destekleme -- -- -- -- 

DFA’da sınanan modelin uyumluluğunu ortaya koymak için kullanılan birçok 
uyum indeksi bulunmaktadır. Bu araştırmada, DFA model uyumu için genel olarak 
dikkate alınan değerler; Ki kare uyum testi NFI, GFI, CFI, IFI, RFI, AGFI ve RMSEA 
uyum değerleridir. Tablo 2’de restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyeti, müşteri sadakati ve ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin ayrı ayrı yapılan 
DFA uyum iyiliği ölçütleri gösterilmektedir.  

Tablo 2. Hizmet Kalitesi, Müşteri Sadakati ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İlişkin 
DFA Uyum İyiliği Ölçütleri 

 χ2 χ2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI 

Üç boyutlu hizmet 
kalitesi ölçeği 
(İkinci Düzey) 

1746.18 1.88 0.043 0.99 0.99 0.99 0.98 .86 .85 

Sadakat ölçeği (Birinci 
Düzey) P= 1.00, Model uyumu mükemmeldir. 

Müşteri memnuniyeti 
(Birinci Düzey) P= 1.00, Model uyumu mükemmeldir. 

Ağızdan Ağıza 
Pazarlama ölçeği 
(Birinci Düzey) 

5.61 1.87 0.043 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 

Tablo 2’de görüldüğü üzere 45 ifade, 10 içsel ve 3 dışsal değişkenden oluşan 
restoran işletmelerinde hizmet kalitesi ölçüm modelinde yer alan uyum indeksleri 
(χ2=1746.18, sd=928, p= .000, χ2/sd = 1.88) anlamlıdır. Model uyumluluğunun testi 
sürecinde χ2’ye katkı sağlayacağı belirlenen A1-A2, A6-A7, A19-A20 ve A24-A25 
ifadeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. DFA sonucunda ortaya çıkan uyum 
değerleri model uyumunun iyi olduğunu göstermektedir. Modelde yer alan ifadelerin 
tamamında faktör yüklerinin 0.43 ile 0.93 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. 
Buna ek olarak, modelde yer alan içsel faktörler ve gözlenen değişkenleri oluşturan 
ifadeler arasındaki t değerlerine bakılmıştır. Modelde t değerlerinin 8.99 ile 46.56 
arasında değişiklik gösterdiği ve kırmızı ok ile gösterilen herhangi bir değişkenin 
bulunmadığı görülmüştür. Bu durum, modelde yer alan gözlenen değişkenlerin 
tamamının 0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Restoran işletmelerinde müşteri sadakati değişkenine uygulanan birinci düzey 
DFA sonucunda, değişkeni oluşturan üç ifadenin sadakat gizil değişkenini tam olarak 
açıkladığı ve model uyumunun mükemmel olduğu görülmüştür. Aynı şekilde müşteri 
memnuniyeti değişkenini oluşturan üç ifadenin de memnuniyet gizil değişkeni tam 
olarak açıkladığı ve model uyumunun mükemmel olduğu belirlenmiştir. Ağızdan ağıza 
pazarlama değişkenine uygulanan birinci düzey DFA sonucunda ise alan uyum 
indeksleri (χ2=5.61, sd=3, p= .13225, χ2/sd = 1.87) çıkmıştır. Diğer uyum indeksleri ise 
RMSEA= 0.043, NFI=1.00, CFI=1.00, IFI=1.00, RFI= 0.99, AGFI= .98 ve GFI= 1.00 
olarak bulunmuştur. Model uyumluluğunun testi sürecinde χ2’ye katkı sağlayacağı 
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belirlenen P1-P2 ve P3-P4 ifadeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. DFA sonucunda 
ortaya çıkan uyum değerleri ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin model uyumunun iyi 
olduğunu göstermektedir. 

4.4. Önerilen Modelin Testi 
Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve 

ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin önerilen modelin testi için DFA’da doğrulanan ölçüm 
modelleri arasında yol şeması oluşturulmuştur. Oluşturulan yol şeması sonucunda 
ortaya çıkan uyum indeksleri model uyumunun kabul edilebilir olduğunu 
göstermektedir. Şekil 2’de değişkenler arasındaki yapısal modelin sonuçlarına yönelik 
standartlaştırılmış katsayılar ve t değerleri gösterilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2. Araştırmanın Değişkenleri Arasındaki Yapısal Modelin Sonuçları 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2’de gösterilen yol analizi sonuçları incelendiğinde; restoran işletmelerinde 

fiziksel çevre kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde (H1a, β= .07, t= 0.82) anlamlı 
bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın fiziksel çevre kalitesinin müşteri 
sadakati (H2a, β= .28, t= 5.18) ve ağızdan ağıza pazarlama (H3a, β= .15, t= 2.52) 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, H1a reddedilirken H2a 
ve H3a hipotezleri kabul edilmiştir. Analiz sonucunda, restoran işletmelerinde etkileşim 
kalitesinin müşteri memnuniyeti (H1b, β= .15, t= 1.76), müşteri sadakati (H2b, β= .09, t= 
1.67) ve ağızdan ağıza pazarlama (H3b, β= .07, t= 1.25) üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, önerilen hipotezler H1b, H2b ve H3b 
reddedilmiştir. Restoran işletmelerinde çıktı kalitesinin ise müşteri memnuniyeti (H1c, 
β= .22, t= 2.97), müşteri sadakati (H2c, β= .15, t= 3.28) ve ağızdan ağıza pazarlama 
(H3c, β= .20, t= 4.08) üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
doğrultuda, önerilen hipotezler H1c, H2c ve H3c kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular, 
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restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde (H4, β= .53, 
t= 5.43) anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, H4 kabul 
edilmiştir. Analiz sonucunda ayrıca, restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin 
(H5, β= .53, t= 10.90) ve müşteri sadakatinin (H6, β= .33, t= 5.66) ağızdan ağıza 
pazarlama üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, önerilen 
hipotezler H5 ve H6 kabul edilmiştir. 

Yol analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular, restoran işletmelerinde müşteri 
memnuniyetini en fazla etkileyen bileşenin çıktı kalitesi olduğunu göstermektedir. 
Müşteri sadakati üzerinde en fazla etkiye sahip hizmet kalitesi bileşeni ise fiziksel çevre 
kalitesidir. Bunun yanı sıra restoran işletmelerinde hizmet kalitesi bileşenlerinden 
etkileşim kalitesinin ağızdan ağıza pazarlama üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken 
çıktı kalitesinin ağızdan ağıza pazarlamayı fiziksel çevre kalitesinden daha fazla 
etkilediği görülmektedir. Son olarak, yol analizi sonucunda restoran işletmelerinde hem 
müşteri memnuniyetinin hem de müşteri sadakatinin ağızdan ağıza pazarlama üzerinde 
etkili olduğu, buna ek olarak müşteri memnuniyetinin müşterilerin ağızdan ağıza 
iletişimleri üzerinde müşteri sadakatinden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
analiz sonucunda ortaya çıkan kovaryans değerleri ise restoran işletmelerinde fiziksel 
çevre kalitesi, etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi arasında anlamlı yüzeyde yüksek ilişki 
olduğunu göstermektedir.  

Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve 

müşteri sadakatinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi Amasra destinasyonunda faaliyet 
gösteren balık restoranları özelinde incelenmiştir. Restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesi fiziksel çevre kalitesi, etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi bileşenleri açısından ele 
alınmıştır. Araştırma sonucunda, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi bileşenlerinden 
fiziksel çevre kalitesi ve çıktı kalitesinin müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri üzerinde 
pozitif bir etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu, Kim, Ng ve Kim (2009), 
Basri ve diğerleri (2016) ve Zhang, Zhang ve Law (2014) tarafından yapılan 
araştırmalarda ortaya konulan restoran ortamının, yiyecek kalitesinin ve fiziksel 
koşulların müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerini etkilediği bulgularıyla örtüşmektedir. 
Buna karşın restoran işletmelerinde etkileşim kalitesinin müşterilerin ağızdan ağıza 
iletişimleri üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, Mosavi ve Ghaedi 
(2011) ve Jeong ve Jang (2014) tarafından ortaya konulan restoran işletmelerinde 
personel ve müşteri arasındaki etkileşim kalitesinin müşterilerin ağızdan ağıza 
iletişimleri üzerinde etkili olduğu sonucuyla çelişmektedir. 

Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi 
incelendiğinde, müşteri memnuniyetinin müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri üzerinde 
pozitif yönlü güçlü bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, literatürdeki benzer 
araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ranaweera ve Prabhu (2003), Jeong ve Jang 
(2011) yapmış oldukları araştırmalarda restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin 
müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu 
belirlemişlerdir. Araştırmada ayrıca, restoran işletmelerinde müşteri sadakatinin de 
müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri üzerinde pozitif yönlü orta düzeyde bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, Susskind (2002) ve Kim, Ng ve Kim (2009) 
tarafından ortaya konulan araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.   

Restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati üzerindeki etkisi analiz edildiğinde ise hizmet kalitesi bileşenlerinden fiziksel 
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çevre kalitesinin ve etkileşim kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde etkisinin 
olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, restoran işletmelerinde tasarım ve düzenin, 
atmosferin ve personelin davranışlarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu 
(Andaleeb ve Conway, 2006; Barber, Goodman ve Goh 2011) ortaya koyan araştırma 
sonuçlarıyla çelişmektedir. Restoran işletmelerinde hizmet kalitesi bileşenlerinden çıktı 
kalitesinin ise müşterilerin memnuniyetleri üzerinde pozitif yönlü orta düzeyde bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, Petzer ve Mackay (2014), Yüksel ve 
Yüksel (2002) ve Kivela, Inbakaran ve Reece (1999) tarafından yapılan araştırmalarda 
elde edilen yiyecek kalitesi ve menü çeşitliliği gibi unsurların müşteri memnuniyetini 
pozitif yönlü etkilediği yönündeki bulgularla örtüşmektedir.   

Restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri sadakatine etkisi 
incelendiğinde ise fiziksel çevre kalitesinin ve çıktı kalitesinin müşteri sadakati üzerinde 
pozitif yönlü orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, Chow ve 
diğerleri (2007), Ha ve Jang (2010) ve Matilla (2001) tarafından ortaya konulan 
araştırma sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir. Hizmet kalitesi bileşenlerinden 
etkileşim kalitesinin ise müşteri sadakati üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna karşın Diab ve diğerleri (2016) ve Hacıefendioğlu ve Koç (2009) 
tarafından ortaya konulan araştırmalarda restoran işletmelerinde hevesliliğin, güvenin 
ve empatinin müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu tespit 
etmişlerdir. Dolayısıyla bu sonucun benzer araştırmalarda ortaya konulan sonuçlarla 
çeliştiği görülmektedir. Restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin müşteri 
sadakatine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda ise müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde yüksek düzeyde pozitif yönlü bir etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, literatürde benzer araştırmalarda (Jang ve 
Namkung, 2009; Liu ve Jang, 2009; Kim, Ng ve Kim, 2009) ortaya konulan araştırma 
sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

Sonuç olarak, müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi göz 
önünde bulundurulduğunda, restoran işletmelerine hizmet kalitesi bileşenlerinden çıktı 
kalitesine daha fazla önem vermeleri önerilmektedir. Çünkü çıktı kalitesinden yüksek 
düzeyde etkilenen müşteri memnuniyeti müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerinin yanı 
sıra sadakatleri üzerinde de yüksek düzeyde pozitif bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, 
çıktı kalitesinin müşterilerin ağızdan ağıza iletişimleri üzerindeki etkisi de önem arz 
etmektedir. Ayrıca müşteri sadakatinden ve müşterilerin ağızdan ağıza iletişimlerinden 
yararlanmak isteyen restoran işletmelerinin hizmet kalitesi bileşenlerinden fiziksel çevre 
kalitesine de önem vermeleri gerekmektedir. Bu araştırmada hizmet kalitesi 
bileşenlerinden etkileşim kalitesinin müşterilerin memnuniyetleri, sadakatleri ve 
ağızdan ağıza iletişimleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları sonucuna 
ulaşılsa da literatürde etkileşim kalitesinin restoran işletmeleri için önemli olduğunu 
ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla işletme yöneticilerine 
işletmelerinde etkileşim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmeleri 
önerilmektedir. Bu araştırma sonuçları, Amasra destinasyonunda faaliyet gösteren balık 
restoranları özelinde elde edilmiştir. Araştırmada hizmet kalitesi fiziksel çevre kalitesi, 
etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi bileşenleri açısından ele alınmıştır. Yapılacak 
araştırmalarda, etnik restoranlarda, temalı restoranlarda ve hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren diğer işletmelerde hizmet kalitesi bu bileşenler açısından ele alınarak 
memnuniyet, sadakat ve ağızdan ağıza pazarlama değişkenleri arasındaki ilişkiler 
incelenebilir. Son olarak, yapılacak araştırmalarda restoran işletmelerinde hizmet 
kalitesi bileşenlerinden fiziksel çevre kalitesi, etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi 
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arasındaki ilişki ve bu değişkenlerin her birisinin müşterilerin hizmet kalitesi algısında 
diğer değişkenleri nasıl etkilediği analiz edilebilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Service quality is an important determinant of customer satisfaction and customer 

loyalty in service business (Kotler et al. 1999:658; Namkung ve Jang, 2007). In this 
regard, service quality is one of the basic elements of competitiveness in restaurant 
business as in all businesses operating in the service sector. In the literature, there are a 
large number of studies to measure the service quality of restaurants, performed by 
researchers using measurement models such as SERVQUAL, SERVPERF, 
TANGSERV and DINESERV. In this study, service quality in restaurants was 
examined in terms of physical environmental quality, interaction quality and output 
quality components expressed by Brady and Cronin (2001). Customers do not have the 
chance to test food and beverage services before they bought it and such as all other 
services, customers can not return them after they have purchased it. This situation 
increases to the perceived risk of customers from receiving services and causes them to 
be more affected by oral communication (Kotler et al. 1999:648). The aims of this 
research are; (1) to examine the effect of service quality on customer satisfaction, 
customer loyalty and word of mouth marketing, (2) to analyze the effect of customer 
satisfaction and customer loyalty on word of mouth marketing in restaurants, and (3) to 
measure the effect of customer satisfaction on customer loyalty in restaurants. In this 
context, the proposed research model is shown in Figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Proposed Research Model 
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Methodology 

The research population consists of the 13 seafood restaurants operating in the 
Amasra destination. TripAdvisor's website has been used to access information about 
restaurants. There is no systematic data on the personal information, arrival frequency 
and whereabouts of customers who prefer restaurant businesses that make up the 
population.  Because of this, in this research convenience sampling method was used. 
Research data was collected using a questionnaire technique. The items in the 
questionnaire were taken from the following writers: service quality (Wu and Mohi, 
2015), customer satisfaction (Han and Ryu, 2012), customer loyalty (Namkung and 
Jang, 2007; Hyun, 2010) and word of mouth marketing (Jeong and Jang, 2011). The 
research data was obtained from 468 customers getting service from selected restaurants 
operating in the Amasra destination through the face-to-face survey between the dates 
of 01 May 2017 and 10 June 2017. Gathered data were analyzed using SPSS 18.0 and 
Lisrel 8.7 packet programs.  

Findings 

In the analysis of the research data, firstly Explanatory Factor Analysis (AFA) 
was separately applied to the data related to service quality, customer satisfaction, 
customer loyalty and word of mouth marketing. It has been paid attention that in the 
AFA, the factor Eigen value is at least 1 and the factor load is at least 0.40. As a result 
of analysis, it is seen that the reliability levels of factors are between .761 and .946. In 
order to test the accuracy of the obtained structure, Confirmatory Factor Analysis 
(DFA) was applied to the data set according to the AFA results. As a result of the 
analysis, the compliance values show that the model fit is good. All of the items in the 
model, factor loadings vary between 0.43 and 0.93. In addition, the t-values between the 
internal factors included in the model and those forming the observed variables vary 
between 8.99 and 46.56. There are no variables indicated by the red arrow in the model. 
This situation, all of the observed variables in the model shows that there are significant 
at 0.05 level. Table 1 shows the DFA compliance goodness of statistics criteria for 
service quality, customer loyalty, customer satisfaction and word of mouth marketing. 
Table 1. DFA Goodness of Fit Statistics about Service Quality, Customer Satisfaction, 

Customer Loyalty and Word of Mouth Marketing 
 χ2 χ2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI 
Multi-dimensional 
service quality scale 
(Second Level) 

1746.18 1.88 0.043 0.99 0.99 0.99 0.98 .86 .85 

Customer Loyalty 
(First Level) P= 1.00, The Model is Saturated, the Fit is Perfect! 

Customer satisfaction 
(First Level) P= 1.00, The Model is Saturated, the Fit is Perfect! 

Word of mouth 
marketing (First Level) 5.61 1.87 0.043 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 

Later, path analysis was conducted between the validated measurement models in 
DFA to test the proposed model of service quality, customer satisfaction, customer 
loyalty and mouth-to-mouth marketing in restaurant businesses. Model adaptation can 
be accepted according to the adaptation indices in the path analysis. Figure 2 shows the 



 
 

Y. Bilgin 9/4 (2017) 33-62 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

61 

standardized coefficients and t values for the results of the structural model between 
variables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Results of Structural Model between Research Variables 
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the other hand the quality of the physical environment further affects customer loyalty. 
The findings also revealed that customer satisfaction had a positive impact on customer 
loyalty at high level in restaurant businesses. From these findings it emerges as follows, 
customer satisfaction, which is highly influenced by output quality, has a high positive 
effect on customers’ loyalty as well as word of mouth. Therefore, it is suggested that 
restaurants should attach more importance to output quality from the service quality 
components. Finally, it should be stated that the results of this research were obtained 
specifically for seafood restaurants operating in the Amasra destination.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; düşük maliyetli bir havayolu işletmesini tercih eden 
yolcuların hizmet kalite algısını ölçmeye çalışmak ve demografik özelliklerin hizmet 
kalite algısı üzerindeki olası etkilerini araştırmaktır. Çalışmada 465 katılımcıdan anket 
yöntemi ile elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Örneklem seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen verilere frekans 
analizi, faktör analizi, bağımsız iki değişkenli t testi, tek yönlü ANOVA ve korelasyon 
testleri uygulanarak elde edilen sonuçlar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.  

Araştırmanın temel sonuçlarına göre; hizmet kalitesinin boyutları olan fiziksel 
özellikler, güven, heveslilik, güvenilirlik ve empati bileşenleri birbirlerini pozitif yönlü 
etkilemektedir. Çalışmaya konu olan işletmenin lineer fiyatlandırma politikası sebebi 
ile genel bir fiyat-kalite değerlendirmesi yapılması güçtür. Bununla birlikte, farklı gelir 
düzeyine sahip katılımcıların hizmet kalitesi algıları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
Ayrıca yaş ve eğitim durumu gibi diğer demografik özellikler, hizmet kalite algısını 
değiştirmemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Servperf, Düşük Maliyetli Havayolu, Hizmet Kalitesi, Uçak İçi 
Hizmetler 

Abstract 

The purpose of this study is to try to measure the service quality perception of 
passengers who prefer a low-cost airline operation and to investigate the possible 
effects of demographic characteristics on the service quality perception. In the study, 
the data obtained by the survey method from 465 participants were tried to be 
interpreted by using the SPSS statistical package program. In the selection of the 
sample, sampling method was used convenient sampling procedure. The data obtained 
from the survey method were analyzed using SPSS statistical package program. 
Frequency analysis, factor analysis, independent bivariate t test, one-way ANOVA and 
correlation test results were tabulated and interpreted.  
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According to the basic results of the research; physical qualities, reliability, 
responsiveness, reliability, and empathy components, which are dimensions of service 
quality, positively affect each other. Due to the linear pricing policy of the airline to be 
studied, it is difficult to conduct a general price-quality assessment. However, there is 
no significant difference between service quality perceptions of participants with 
different income levels. In addition, other demographic characteristics such as age and 
educational status do not change the perception of service quality. 
Keywords: Servperf, Low-Cost Airline, Service Quality, Inflight Services 

Giriş 

Hizmet işletmelerinin öneminin artması ve ekonomi içindeki payının önemli bir 
büyüklüğe ulaşmasıyla birlikte kaliteli hizmet sunumu işletmeler açısından önemli bir 
hale gelmiş ve hizmet kalitesinin arttırılmasına, geliştirilmesine ve ölçülmesine yönelik 
literatürde birçok çalışmaya yer verilmiştir. Turizm emek yoğun bir yapıya sahiptir ve 
sunduğu ürünlerin başında hizmet gelmektedir. Yüksek hizmet kalitesi; rekabet gücü ve 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi bakımından turizm endüstrisi ve alt sektörleri için son 
derece önem taşımaktadır. 

Uçak ile yapılan yolculukların karakteristik özellikleri (yiyecek-içecek sunumu, 
eğlence sistemleri, konfor vb.) konaklama işletmelerine benzemektedir. Bu bağlamda 
hizmet kalitesinin havayolu taşımacılığında da konaklama işletmelerinde olduğu kadar 
önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Kabin hizmetlerinin amacı, yolcuların yiyecek-içecek gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılamakla beraber yolculuğun keyifli hale gelmesini de sağlamaktadır. Aynı zamanda 
havayolu işletmelerinin önemli pazarlama unsurlarından biridir. Uçaklarda sunulan 
yiyecek ve içecekler, TV ve video gösterimi, internet erişim imkânı, eğlence sistemleri, 
koltukların genişliği ve diz mesafesi, uçakların temizliği, kabin ekibinin tutum ve 
davranışları, tuvalete yerleştirilen malzemeler gibi birçok faktör kabin hizmetlerinin 
konusu içerisinde yer almaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda daha önce 
havayolu işletmelerinde yapılmış hizmet kalitesi çalışmalarının genel bir kalite 
değerlendirmesi biçiminde yapılmış oldukları görülmüştür. Bu çalışmada uçak içi 
hizmetleri spesifik olarak değerlendirerek literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

1. Hizmet Kavramı, Tanımı ve Önemi 
Hizmet bir birey veya örgüt tarafından başka birey veya örgüt yararına yapılan 

faaliyetlerdir (Altan ve Atan, 2004, s. 19). Diğer bir tanıma göre hizmet insanların ya da 
insan gruplarının, gereksinimlerini gidermek amacıyla, belirli bir fiyattan satışa sunulan 
ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve doyum sağlayan, soyut 
faaliyetlerdir (Zengin ve Erdal, 2000, s. 44). Başka bir tanıma göre hizmet; bir davranış, 
çaba veya eylemdir (Verma, 2012, s. 34). Bu tanımlardan yola çıkarak hizmet; kişilerin 
veya örgütlerin yararına yapılan ve karşılığında somut bir ürün sunmayan fakat 
muhatabına doyum sağlayan ücret karşılığı veya ücretsiz yapılan eylemler olarak 
tanımlanabilir. 

Hizmet sektörüne olan talep; nüfus, şehirleşme, sosyal yaşantı, ekonomi ve eğitim 
alanlarındaki gelişime bağlı olarak hayat standardının yükselmesi müşterilerin 
kendilerine sunulan mal ve hizmetlerden beklentilerinin yükselmesine neden olmaktadır 
(Ardıç ve Sadaklıoğlu, 2009, s. 188). 

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı nedeniyle yöneticiler, mevcut 
müşterilerini başka firmaları tercih etmemelerini sağlayacak stratejiler geliştirmelidirler. 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

65 

Bu stratejilerde müşterilerin firma tercihini belirleyen faktörler üzerine olmalıdır. 
Müşteri memnuniyeti, müşterilerin firma tercihlerinin korunmasını sağlar (Garga ve 
Bambale, 2016, s. 52). Bhattacharjee (2006, s. 85), Altunışık ve Karataş (2015, s. 546), 
hizmetleri ürünlerden ayıran özellikler olduğunu ve bu özelliklerin hizmetlerin 
pazarlamasını etkilediğini belirtmiş ve bu özellikleri şu şekilde belirtmiştir; 

Hizmetler; dokunulamayan, koklanamayan ve tadına bakılamayan ürünlerdir. 
Bunlar hizmet sağlayanın sunduğu aktivite ve çabalardır. Müşteri herhangi bir ürüne 
sahip olamaz. Örnek olarak bir havayolu işletmesi somut bir ürün ortaya koymaz. 
Müşterinin faydası havayolunun teknik ve teknik olmayan hizmetleridir (Verma, 2012, 
s. 38). Hizmetin soyut olması, elle tutulamayan ve koklanamayan soyut unsurları da 
ifade etmektedir (Bhattacharjee, 2006, s. 85). Bu özellik, hizmetlerin tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinin sınırlı olmasına neden olmaktadır (Altunışık ve Karataş, 2015, s. 546). 
Hizmetler soyut olduğundan dolayı, işletmenin tüketicilerin hizmetleri ve hizmet 
kalitesini nasıl algılandığını anlaması güç olabilir (Altan ve Atan, 2004, s. 17). 

Hizmetlerin en önemli özelliklerinden biri stoklanmaya imkân tanımamasıdır. 
Bunun en önemli sonuçlarından biri de arz ve talebin dengelenmesini zorlaştırmasıdır. 
Düşük doluluk oranı ve overbooking kavramı stoklanamazlığın doğal bir sonucudur. 
Ürün iadesi veya geri getirme, hizmet sektöründe mümkün değildir (Altunışık ve 
Karataş, 2015, s. 548). Hizmet işletmeleri “ilk seferde en iyi” prensibini 
uygulayabilecek şekilde gelişim göstermek zorundadırlar. Çünkü ilk seferde yolunda 
gitmeyen şeyler için ikinci bir şans olmamaktadır. Her hizmet tecrübesi özeldir ve 
tekrarı yoktur. Örneğin otelde kötü geçirilen bir gecenin geriye dönüşü yoktur (Verma, 
2012, s. 52). 

Hizmetlerin üretiminde insan unsurunun bulunması, hataların kaçınılmazlığını 
gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, bu özellik üretilen hizmetlerin, kalite ve 
standardizasyon açısından farklılık gösterebileceklerini vurgular (Zengin ve Erdal, 
2000, s. 54). Fiziksel ürünlerin aksine hizmetlerin çıktıları değişkendir. Hizmetlerde 
standart yakalamak oldukça zordur. Müşteriler aynı hizmeti aynı yerden alsalar bile 
hizmeti farklı değerlendirebilirler. Örnek olarak bir doktora yapılan iki ziyarette verim 
aynı olmayabilir (Verma, 2012, s. 48). 

Hizmetlerin üretilmeleri ve tüketilmeleri aynı anda gerçekleşmektedir. Bir 
hastanede doktor, sağlık hizmetini hastaya sunarken hastada bu hizmeti aynı anda 
tüketmektedir (Zengin ve Erdal, 2000, s. 54). Müşterilerinde bu üretim sürecinde yer 
almasının sonuçlarından biri ise müşteriler arasında etkileşim olmasıdır. Ağızdan ağıza 
iletişim de işletmelerin pazarlama stratejileri açısından önemli yer tutmaktadır 
(Altunışık ve Karataş, 2015, s. 548). 

Hizmetleri, fiziksel mallardan ayıran belirli nitelikler bulunmaktadır. Fiziksel 
mallar, mülkiyetleri alınarak işlem görürler, alınabilir, satılabilir, devredilebilir, 
depolanabilir ve farklı zamanlarda kullanılmak üzere depolanabilirler. Fakat hizmetlerin 
bu tür özellikleri yoktur (Gümüş ve Tütüncü, 2012, s. 7). Tüketiciler bir malı satın 
alırken, kalitesini değerlendirmek için biçimi, dayanıklılığı, etiketi, görünüşü, paketi, 
dokunulduğunda verdiği his gibi birçok somut ipucundan yararlanır. Fakat hizmet satın 
alırken çoğunlukla kalite değerlemesi, hizmet verilen yerin fiziksel durumu, ekipmanlar 
ve personel ile sınırlıdır (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985, s. 42). 

Bir üründen müşterinin tatmini, ürünü aldıktan sonra kullandığında veya 
tükettiğinde ortaya çıkmaktadır. Ancak hizmet işletmelerinde ürünlerden oluşan tatmin 
hizmet üretilirken doğrudan oluşmaktadır. Bu durumda ilk belirleyici faktör insan ve 
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onun sunmuş olduğu hizmetin niteliği olmaktadır (Kılıç ve Eleren, 2009, s. 92). 
Tüketicilerin hizmet algılarının değerlendirilmesi, değerlendirmeye konu olan 
özelliklerin fazlalığından ve çok değişkenli doğasından dolayı fiziksel ürünlerin 
algılarını değerlendirmekten daha riskli bir durumdur (Murray ve Schlacter, 1990, s. 
62). 

Üretim işletmelerinde ürün kalitesi teknolojik muayenelerde, istatistiksel kontrol 
yöntemleriyle ve sayısal veriler ile direkt belirlenebileceği halde hizmet işletmelerinde 
kalitenin ölçülmesi ve kontrolü o kadar kolay olmamaktadır (Kılıç ve Eleren, 2009, s. 
92). Hizmet sunan işletmelerde oluşan problemler genel olarak özneldir. Üretim 
işletmelerinde olduğu gibi ürün parçalarında veya üretim hatlarında yapılan 
değişiklikler gibi genel çözümlemeler ile çoğunlukla çözülemezler. Ürün ve hizmeti 
beraber sunan işletmelerde genel olarak sorun hizmet kısmında ortaya çıkmaktadır 
(Verma, 2012, s. 30). 

2. Hizmet Kalitesi Kavramı  
Hizmet kalitesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması olarak 

tanımlanabilir (Koçoğlu ve Aksoy, 2012, s. 2). Hizmet kalitesi kavramının önem 
kazanmasındaki nedenler; işletmelerin başarılarının kaliteli ürün ve hizmet sunmayla 
doğru orantılı olması, sundukları hizmetin kalitesini artırarak pazar paylarını artırmak 
istemeleri, daha yüksek karlılık elde etmek istemeleri, müşterilerde sadakat yaratma 
isteği vb. olarak sıralanabilir (Kılıç ve Eleren, 2009, s. 92). Özellikle hizmet işletmeleri 
için kaliteli hizmet sunumu, her geçen gün önemini daha fazla hissettirmektedir 
(Pekkaya ve Akıllı, 2013, s. 76). 

Hizmet kalitesini etkin bir şekilde yönetebilmek için memnuniyet, kalite ve değer 
kavramlarını iyi anlamak gereklidir. Bu kavramlar hizmeti alan kişilerin zihninde soyut 
olarak nitelendirilse de gelecekteki satın alma kararlarında önemli rol almaktadırlar 
(Rust ve Oliver, 1994, s. 3). Soyut özelliğinden dolayı hizmet kalitesinin tanımını 
yapmak oldukça zordur. Kalitenin tanımı kişiden kişiye ve durumdan duruma 
değişmektedir (Brown ve Diğ., 1991, s. 1). Hem kültürel değerler hem de kişisel 
değerlerin algılanan hizmet kalitesi üzerine etkisi vardır (Ladhari ve Diğ., 2011, s. 956). 
Rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe, işletmeler sürekli değişen müşteri 
beklentilerini anında karşılayabilmek için hizmet kalitelerini sürekli arttırmaya 
çalışmaktadır (Güven ve Çelik, 2012, s. 1). 

Hizmet kalitesi ölçümünde, alan yazında pek çok yöntemle karşılaşılmaktadır. 
Bunlardan en çok kabul görenleri, Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985)’nin ortaya 
koyduğu Servqual ve diğeri Servqual yöntemine eleştirisel bir bakış açısıyla ortaya 
atılan Cronin ve Taylor (1994)’ın Servperf yöntemidir. Servqual yöntemi, tüketicilerin 
beklentileri ile aldığı hizmet kalite algısı arasındaki farklılıklar üzerine kurulmuştur. 
Modele göre; algılanan hizmet kalitesi ile beklenen hizmet kalitesi arasındaki fark 
hizmet kalitesinin belirleyicisidir. Servperf modeline göre; hizmet kalitesi algısı, 
kişilerin beklentilerini karşılayabilme üzerine kurulan performansa dayalı bir olgudur. 
Modele göre hizmet alan kişilerin beklentileri ile hizmet kalitesi algıları arasında bir 
farklılık hesaplamasına gerek yoktur. Model, beklenti skorunun her zaman en yüksek 
değer olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. 

3. Havayolu Taşımacılığı Kavramı, Tanımı ve Önemi 
Hava araçlarıyla belirli bir hat üzerinden bir ücret karşılığı yük veya yolcu taşıyan 

ya da ticari olmayan faaliyetlerle bu eylemleri yapan, ticari olsun-olmasın hava işi veya 
eğitimi veren işletmeler havayolu taşımacılığı işletmeleri olarak adlandırılmaktadır 
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(SHGM, 2016). Ticari havayolu taşımacılığı ise genel olarak bir uçağın kiralanması ya 
da ücret karşılığında yolcu, kargo veya posta taşımacılığı yapması olarak tanımlanabilir 
(ICAO, 2016). 

Havayolu taşımacılığı günümüzde en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak 
görülmektedir. 2014 yılında dünyada 38 milyon uçuş gerçekleştirilmiş ve 3,3 milyar 
yolcu taşınmıştır. 12’si ölümle sonuçlanan toplam 73 kaza olmuş ve 641 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Bu istatistiklere göre havayolu ulaşımında ölümcül bir kazaya karışma 
olasılığı yaklaşık 1/3.166.666’dır (IATA, 2017).  

Havayolu işletmeleri müşterilerini elinde tutmak ve yenisini kazanmak böylelikle 
de rekabet edebilir olmak için müşteri memnuniyeti, imaj, güven gibi konulara 
yönelerek yolcularına tutarlı ve yüksek kaliteli hizmet sunmaları oldukça önemlidir 
(Kazançoğlu, 2011, s. 155). Fiyat ve hizmet kalitesi rekabet için havayolu işletmelerinin 
öncelikli silahlarıdır. Havayolu işletmeleri, sadece fiyat ile rekabet etmenin uzun 
dönemde kazandırmadığını ve sürdürülebilir olmadığını anlamışlardır. Havayolu 
işletmelerinin rekabet avantajı sağlamaları, müşterilerin algıladığı hizmet kalitesinin 
yüksekliğine bağlıdır (Chen, Tseng ve Lin, 2011, s. 2854). 

Bu anlamda her bir havayolu müşterisinin tercih ettiği özellikleri anlamak, 
yöneticiler açısından çok önemli bir konu olmaktadır. Hizmet kalitesi belirleyicileri, 
yolculuk sırasında kabin şartları ve yapılan yiyecek-içecek servisinin yanı sıra bu gibi 
hizmetlerin sunumuna kadar yolcuların dikkate aldığı tüm hizmetler olarak ifade 
edilebilir (Pekkaya ve Akıllı, 2013, s. 76). Sunduğu hizmetin kalitesini yüksek tutan 
havayolu işletmesi bu şekilde fark yaratabilir (Hatipoğlu ve Işık, 2015, s. 293). 

Yolcuların uçuşta geçirdiği zaman genellikle yerde geçirdiğinden daha fazladır. 
Havayolu işletmeleri havada sundukları (Inflight) hizmetlere hak ettikleri ilgiyi 
göstermelidirler (Chen, Tseng ve Lin, 2011, s. 2854). Müşterilerin duygusal bağ 
kurmaları için müşterilerle etkileşimde bulunan personel ve malzemelere de işletmeler 
özen göstermelidir. Bunun hangi iş modelinde olduğunun önemi yoktur (Forgas ve 
diğerleri, 2010, s. 232). 

4. Havayolu İş Modelleri 
Yoğun rekabet şartlarının var olduğu havayolu sektöründe işletmeler uzun yıllar 

boyunca birbirlerine benzer ve çok kısıtlı farklılıkları olan iş modelleriyle rekabet 
etmekteydiler (Taşçı ve Yalçınkaya, 2015, s. 179). Havayolu işletmeleri; rekabet 
edebilmek, sürdürebilirliği sağlamak ve kar elde edebilmek için bulundukları coğrafya, 
hedef kitle gibi değerlendirmelerde bulunarak farklı iş modellerini kullanmaktadırlar. 
Bu iş modellerine aşağıda ana hatları itibariyle değinilmiştir. 

4.1. Geleneksel Havayolu Modeli 
Geleneksel havayolu modeli, temel olarak ülkelerin bayrak taşıyıcı havayollarının 

uyguladığı hizmetlerden ve bunların türevlerinden türetilmiştir. Geleneksel 
havayolunun iş modeli aşağıdaki maddelerde açıklanabilir (Cento, 2008, s. 18): 

ü Temel İş: Yolcu, kargo, bakım. 
ü Merkez ve Ara Ağlar: Merkez üssün talep ve optimizasyonu düşünülerek ara 

ağlara bağlanması. 
ü Küresel Oyuncu: İç-dış hatlar ve kıtalararası uçuşların merkez üslerden 

yapılması ve hemen hemen her kıtaya uçulması. 
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ü İttifakın Gelişimi: Hiçbir havayolu tek başına gerçek anlamda küresel bir 
havayolu olamaz. Bu sebeple kendilerini tüm dünyaya bağlayacak partnerlere 
ihtiyacı vardır. 

ü Dikey Ürün Farklılıkları: Bütün olası pazarlara hitap edebilecek yer-uçuş, 
elektronik hizmetler ve seyahat kuralları. 

ü Müşteri İlişkileri Yönetimi: Geleneksel havayollarının tamamının müşterilerini 
kendilerine bağlayacak bir sadakat programı vardır. 

4.2. Düşük Maliyetli Havayolu Modeli 
Düşük maliyetli havayolu veya düşük maliyetli taşımacılık çoğunlukla ücretsiz 

ikram olmayan, indirimli veya ucuz havayolu olarak bilinmektedir. Genellikle koltuk 
kapasitesi 200 kişiye kadar olan tek tip uçaklar kullanırlar ve birçok geleneksel 
havayoluna göre daha düşük fiyatlarla bilet satarlar (Baker, 2013, s. 67). Düşük 
maliyetli havayolu, temel olarak ulusal havayolu pazarındaki düzenlemeler ve 
uluslararası liberal anlaşmalardan faydalanır (Bjelicic, 2007, s. 6). 

Düşük maliyetli havayolu modeli, havayolu işletmelerini havacılık gelirlerinde 
önemli düşüşlere neden olan sözleşmeleri tekrar gözden geçirmeye ve yolcu artışından 
kaynaklı ticari gelirleri gözeterek ana havalimanlarını terk etmeye teşvik eder (Francis, 
Fidato ve Humphreys, 2003, s. 267). Düşük maliyetli havayollarının ortaya çıkışının 
sivil havacılık pazarına büyük etkisi olmuştur. Yolcuların bir kısmı geleneksel bayrak 
taşıyıcı havayollarını kullanmaya devam ederken bir kısmı da düşük maliyetli 
havayollarını tercih etmiştir (Forgas ve Diğ., 2010, s. 229). 

Düşük maliyetli havayolları, bilet dışı gelirler elde edebilmek için yoğun çaba 
göstermektedirler. Uçuşta satılan yiyecek-içecek bu gelirlerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bagaj ücretleri, seyahat sigortaları, otel ve araç kiralama hizmetlerin 
den alınan komisyonlar gelirlerde önemli yer tutmaktadır (Doganis, 2006, s. 186). 
Düşük maliyetli havayollarında hizmet kalitesi ve fiyat, müşteri memnuniyetinin 
anahtarlarıdır (Forgas ve Diğ., 2010, s. 232). 

4.3. Charter Taşıyıcı Modeli 
Charter havayolu taşımacılığı, bazen küçük grupların veya iş gruplarının resort 

otellere, tarihi şehirlere veya kendilerini bekleyen kurvaziyer gemilere ulaşımı için 
kullanılan bir iş modeli olsa da, genel olarak tur operatörlerinin bir tatil paketi içinde 
konaklama ve diğer hizmetler ile birlikte sunulmaktadır. AB düzenlemeleri ile sadece 
bir yerden bir yere seyahat içinde charter uçuşlar satılabilmektedir (Cento, 2008, s. 22). 

4.4. Bölgesel Taşıyıcı Modeli 
Bölgesel havayolu modeli, genellikle aktarma merkezleri ile küçük yerleşim 

birimleri arasında göreli küçük uçaklar ile yapılan tarifeli ve tarifesiz seferler olarak 
tanımlanabilir (Sarılgan, 2011, s. 70). 

5. Düşük Maliyetli Havayolu İşletmesi Kavramı 
Düşük maliyetli havayolu işletmelerinin birçok ülkede geleneksel havayolu 

işletmelerine göre düşük fiyatlı tarifeler ve benzer hizmet kalitesinden kaynaklanan 
rekabet avantajı bulunmaktadır. Bütün müşterilerin ihtiyaçları aynı değildir (Kim ve 
Lee, 2011, s. 235). Düşük maliyetli havayollarının kendi aralarında dahi değişik paket 
politikaları görülmüştür. Örneğin West Jet basit atıştırmalıklar ve içecekler sunarken 
aynı zamanda online check-in sırasında koltuk seçimi imkanı tanımıştır (Gillen ve 
Morrison, 2003, s. 16). 
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Düşük maliyetli havayolları hizmetlerden maliyetler doğrultusunda kesintiler 
yapsalar da emniyet ile ilgili konularda kısıntı yapamazlar. Hizmet kalitesi havayolları 
için önemli bir konu olsa da, geleneksel veya düşük maliyetli bütün havayollarında 
emniyet birinci önceliktir (Rhoden, Ralston ve Ineson, 2008, s. 538). 

Düşük maliyetli havayolu işletmelerini geleneksel havayollarından ayıran bazı 
özellikler bulunmaktadır. Bunlar; düşük fiyat yapısı, tek tip uçakların kullanılması, 
ikincil havalimanlarının kullanılması, kabin içinde “business class” gibi hizmet 
farklılıkları bulunmaması, ücretsiz koltuk seçimi sunmaması, aracısız bilet satışı, 
müşteri sadakat programının olmaması, sendikalaşma olmaması ve aktarmasız uçuşlar 
gibi maliyet düşürücü önlemlerdir. Fakat bir düşük maliyetli havayolunun bütün bu 
özelliklere aynı anda sahip olması gerekmemektedir. Rekabet şartları, işletme politikası 
veya ülkedeki yasal mevzuat gibi durumlar düşük maliyet politikalarında farklılıklara 
neden olabilmektedir. Düşük maliyetli havayolu işletmelerinin temel özellikleri ise 
şunlardır (Belobaba, Odoni ve Barnhart, 2016; Chiou ve Chen, 2010; Gillen ve Lall, 
2004; Gillen ve Morrison, 2003);  

ü Düşük Fiyat Yapısı: Düşük fiyat stratejisi, düşük maliyetli havayolu 
işletmelerinin rekabet için en önemli önceliğidir. Düşük fiyat sunmadan 
yüksek hizmet kalitesi sunmak yolcu sayısında artış sağlamayabilir. 

ü Tek Tip Uçakların Kullanılması: Düşük maliyetli havayolları tek tip uçak 
kullanarak bakım, yedek parça ve ekip eğitim maliyetlerini düşürmektedir. 

ü İkincil Havalimanlarının Kullanılması: Havalimanları doğaları gereği 
değerlerini konumlarından alırlar. Bununla birlikte bir havayolunun tercihleri 
arasında olabilmek için büyük ekonomi, yoğun nüfus veya yolculara çekici 
gelen diğer faktörlerden dolayı konum avantajı olmalıdır. Düşük maliyetli 
havayolları geleneksel havayollarından daha az havalimanı hizmeti talep 
etmektedir. Bu sınırlı ihtiyaçları nedeniyle düşük maliyetli havayolları ikincil 
veya bölgesel havalimanlarını tercih etmektedir. Böylelikle düşük havalimanı 
ücretleri, iki uçuş arasındaki bekleme süresinin kısalması, daha az hava trafiği 
ve buna bağlı olarak daha az gecikme ile geleneksel havayollarına göre 
rekabet avantajı elde etmektedirler (ELFAA, 2016). 

ü Kabin İçi Hizmetler: Düşük maliyetli havayolları tek tip kabin sunmakta yani 
business class, first class veya premium class gibi alternatifler sunmamaktadır. 
Böylelikle servis farklılığından kaynaklı ekstra maliyetler oluşturulmamış 
olur. Ayrıca ücretsiz ikram sunmayarak ve koltuk aralıklarını minimum 
limitlerde tutarak en düşük maliyeti elde etmeye çalışırlar. 

ü Koltuk Seçimi Olmaması: Düşük maliyetli havayolları koltuk seçimi 
sunmayarak ve biniş kartı vermeyerek havalimanında işlem ve hizmet 
süresinin ve maliyetinin azaltılmasını sağlamayı amaçlarlar. 

ü Doğrudan Bilet Satış ve Rezervasyon: Geleneksel havayollarından farklı 
olarak aracı kurumlardan ziyade bilet satış işlemlerini telefon veya internet 
üzerinden kendileri yapmaktadır. Böylelikle komisyon vb. giderlerden 
sakınılmış olunur ve satın alma işlemi kolaylaşır (ELFAA, 2016). 

ü Müşteri Sadakat Programı Olmaması: Müşteri sadakat programları 
kullanmayarak işletme giderleri ve ödüllerin maliyetlerinden kaçınılmış 
olunur. 
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ü Sendikalaşmanın Olmaması ve Daha Düşük Ücret Politikası: Düşük maliyetli 
havayollarında sendikal faaliyetler olmaması sebebiyle daha düşük ücretli 
personel çalıştırılabilmektedir. 

ü Aktarmasız Uçuşlar: Düşük maliyetli havayolları noktadan noktaya 
aktarmasız seferler düzenleyerek müşterilerinin aktarma sırasındaki yer 
hizmetleri faaliyetlerinin maliyetlerinden kaçınmaktadır. 

Bu kavramlar düşük maliyetli havayollarının genel özellikleri olsa da ülke 
mevzuat ve pazar karakteristiği gibi farklılıklar sebebiyle bu özellikleri kendilerine 
uygun şekilde uyarlamaktadır. 

6. Yöntem 
Çalışmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı 
kullanarak analiz edilmiştir. Frekans analizi, faktör analizi, bağımsız iki değişkenli t 
testi, tek yönlü ANOVA ve korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar tablolara 
dökülerek yorumlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet 
gösteren X Havayolu ile yolculuk yapmış kişiler oluşturmaktadır. X Havayolu, 2015 
yılında iç hatlarda 13,81 milyon, dış hatlarda 8,52 milyon toplamda ise 22,34 milyon 
yolcu taşımıştır. Bu sayılarda aynı kişilerin yaptığı uçuşlar farklı kişilermiş gibi 
sayıldığından gerçek kişi sayısına ulaşmak zordur. Tesadüfi olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle örneklem seçilmiştir. Araştırmanın 
evrenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular oluşturmaktadır. %5 belirlilik 
düzeyinde gereken örneklem sayısı 384 olarak bulunmuştur (Coşkun ve Diğ, 2015, s. 
137). Araştırmada kullanılan örneklem sayısı ise 465’dir. 

Anket formu 22 maddeden oluşan Cronin ve Taylor (1994) tarafından geliştirilen 
Servperf ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Ölçek şu şekilde tasarlanmıştır: 

Madde 1,2,3,4              : Fiziksel Özellik (Yıldız ve Erdil, 2013, s. 93) 
Madde 5,6,7,8,9           : Güven (Okumuş ve Asi, 2007, s. 164) 
Madde 10,11,12,13      : Heveslilik (Okumuş ve Asi, 2007, s. 164) 
Madde 14,15,16,17      : Güvenilirlik (Pekkaya ve Akıllı, 2013, s. 85) 
Madde 18,19,20,21,22 : Empati (İbik, 2006, s.72) 
Yukarıda belirtildiği üzere ölçeğin hizmet kalitesi algısını ölçtüğü düşünülen 5 

boyutu vardır. Ölçek İngilizce olduğundan daha önce ölçeği Türkçe olarak kullanan 
araştırmacıların ölçeklerinden faydalanılmış, havayolu ve kabin hizmetlerine yönelik 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Online anketler, 02 Mart-19 Nisan 2017 tarihleri arasında X Havayolu ile en az 
bir kere seyahat etmiş kişilerin doldurması istenerek sosyal medyada ve forum 
sitelerinde paylaşılmış ve sonuçlar kabul edilmiştir. Yine aynı tarih aralıklarında söz 
konusu havayolu ile daha önce seyahat ettiğini beyan eden katılımcılara, basılı anketler 
yüz yüze görüşme tekniği ile doldurtulmuştur. Online olarak 415 anket doldurulmuş ve 
basılı 64 anket geri dönmüştür. 14 anket eksik veriler nedeni ile değerlendirilmeden 
çıkarılmış ve analizler için 465 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. 
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8. Bulgular 
Katılımcılara ait demografik özellikler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu ve gelir düzeyini içermektedir. 465 katılımcının demografik özellikleri Tablo 
1’de gösterilmiştir. Tablo 1’e göre; 465 katılımcının 104’ü kadın, 361’i erkektir. 
Erkekler katılımcı grubunun %77,6’sını oluşturmuştur. 0-19 yaş 50 katılımcıdan veri 
toplanmış olup 20-24 yaş katılımcı sayısı 188 kişiyle katılımcıların %40,4’ünü 
oluşturmaktadır. 25-29 yaş 109 katılımcı, 30-34 yaş 66 katılımcı, 35-39 yaş 38 
katılımcıdan araştırmada veri elde edilmiştir. 

Katılımcıların 118’i evli, %74,6 ile 347’si bekâr olduklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde ise 138’i lise mezunu, 38’i ön lisans 
mezunudur. %48,2 ile 224 kişiden oluşan lisans mezunları araştırmanın en kalabalık 
grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmada lisansüstü mezunu 61 katılımcıdan veri 
elde edilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Frekans Analizi 

  Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın 

Erkek 
104 
361 

22,4 
77,6 

Yaş 0-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 ve üstü 

50 
188 
109 
66 
38 
14 

10,8 
40,4 
23,4 
14,8 
8,2 
3 

Medeni Durum Evli 
Bekâr 

118 
347 

25,4 
74,6 

Eğitim Durumu İlköğretim 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Lisansüstü 

4 
138 
38 
224 
61 

0,9 
29,7 
8,2 
48,2 
13,1 

Gelir Düzeyi 0-1.500 
1.501-2.500 
2.501-3.500 
3.501-4.500 
4.501 ve üstü 

154 
96 
98 
49 
68 

33,1 
20,6 
21,1 
10,5 
14,6 

Seyahat Sıklığı Ayda bir 
Üç ayda bir 
Altı ayda bir 
Yılda bir 

116 
141 
116 
92 

24,9 
30,3 
24,9 
19,8 

Katılımcıların gelir düzeyi incelendiğinde 0-1.500 TL arası geliri olan 154 kişi 
bulunmaktadır. 1.501-2.500 TL arası 96 katılımcı örneklemin %20,6’sını 
oluşturmaktadır. Yine geliri 2.501-3.500 TL arasında 98 katılımcı, 3.501-4.500 arası 49 
katılımcı, 4.501 TL ve üstü 68 katılımcının olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%24,9’u en az ayda bir kere, %30,3’ü üç ayda bir, %24,9’u altı ayda bir, %19,8’i ise 
yılda bir kere seyahat ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada en dengeli dağılımı, 
seyahat sıklık farklılıklarının gösterdiği söylenebilir. 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

72 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi 

Hizmet Kalitesi Boyutları Cronbach’s Alpha Değeri 
Fiziksel Özellikler 0,741 

Güven 0,881 
Heveslilik 0,885 

Güvenilirlik 0,876 
Empati 0,876 

Tablo 2’de görüldüğü gibi hizmet kalitesinin boyutlarına göre Cronbach’s Alpha 
değerleri; Fiziksel Özellikler 0,741, Güven 0,881, Heveslilik 0,885, Güvenilirlik 0,876 
ve Empati 0,876 olarak hesaplanmıştır. Hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan 5 
boyutun tamamı 0,70’den büyük çıkmıştır. Bu verilere göre ölçek güvenilirdir 
denilebilir. Ölçekte kullanılan her bir boyutun iç tutarlılık analizi yapılmış ve tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Maddeler Faktör 1  Faktör 2 Faktör 3  Faktör 4 
Fiziksel Özellikler 
S1 
S2 
S3 
S4 

 
-0,631 
-0,892 
 
-0,390 

 
 
 
0,525 

 
 
 
 
-0,361 

 

Güven 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 

  
 
 
 
0,439 

 
-0,900 
-0,819 
-0,497 
-0,388 
-0,588 

 

Heveslilik 
S10 
S11 
S12 
S13 

  
0.569 
0.534 
0.655 
0.633 

  

Güvenilirlik 
S14 
S15 
S16 
S17 

  
0,674 
0,709 
0,860 
0,811 

  

Empati 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 

  
0,408 
 
 
 
0,374 

  
-0,801 
-0,736 
-0,645 
-0,517 
-0,486 

Tablo 3’de, kullanılan ölçeğe ait faktör analizi yer almaktadır. Yapılan analizde 
KMO değeri 0,942, Barlett Tesit değeri ise 6820,172 bulunmuştur. KMO değeri 0,90 ile 
1,00 arasında bulunması faktör analizi için örneklem yeterliliğinin çok iyi olduğu 
anlamına gelmektedir (Alpar, 2017, s.268). KMO değeri ve Barlett Testi’nin anlamlı 
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çıkması ölçeğin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Faktörler arası 
korelasyonun varlığından dolayı rotasyon için Direct Oblimin yöntemi kullanılmıştır.  

Analiz yapılırken faktör analizi kullanılan kalite ölçeğinin her ne kadar farklı 
boyutları olsa da faktörler arasında yüksek korelasyonun olması ve faktörlerdeki alt 
boyutların katılımcılar tarafından farklı faktörlerde algılanabilmesi sebebiyle 
Parasuraman ve arkadaşlarının (1991) ölçeği geliştirirken yaptığı faktör analizi ile 
benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve bazı maddelerin farklı boyutlarda yer almasına neden 
olmuştur. Ölçek 5 boyutlu olsa da ilk yapılan çalışmada ve yapılan pek çok tekrarında 4 
boyutlu olarak sonuç vermektedir ve bu dört faktör varyansların %61,522’sini 
açıklamaktadır. Alt boyutları ve katılımcıların bazı maddeleri farklı boyutlar ile 
ilişkilendirmelerini doğrulamak için 5 olan faktör sayısı 6 ya çıkartılarak tekrar faktör 
analizi yapılmış ve alt boyutlar ortaya çıkarılmıştır. 

Tablo 4. Altılı Faktör Yükleri Tablosu 
 Faktör 1  Faktör 2 Faktör 3  Faktör 4 Faktör 5 Faktör 6 
Fiziksel Özellikler 
S1 
S2 
S3 
S4 

 
0,819 
0,725 
0,309 
0,305 

     

Güven 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 

  
0,915 
0,822 
0,466 
 
0,392 

 
 
 
 
0,482 
0,465 

   

Heveslilik 
S10 
S11 
S12 
S13 

    
0,651 
0,562 
0,924 
0,602 

  

Güvenilirlik 
S14 
S15 
S16 
S17 

    
0,476 
 
 
0,334 

 
 
0,442 
0,518 
0,546 

 

Empati 
S18 
S19 
S20 
S21 
S22 

      
0,579 
0,822 
0,756 
0,679 
0,545 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, faktörlerin alt boyutlarını görmek için faktör sayısı 
6’ya çıkartılarak tekrar analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre fiziksel özellikler boyutundaki 
4 soru da aynı faktörde yer almıştır. Güven faktöründeki 5, 6, 7 ve 9. sorular aynı 
faktörde yer almıştır. Tabloya göre 8. ve 9. soruların alt boyutlar oldukları söylenebilir.   
9. Soru 0,392 ile 5,6 ve 7. soru ile aynı faktörde yer alırken 8.  Soru ile beraber 
0,465’lik bir faktör yükü ile ayrı bir faktörde yer almıştır. Heveslilik boyutundaki 4 soru 
da aynı faktörde yer almıştır. Güvenilirlik boyutundaki 14. soru 0,476’lık bir faktör 
yükü ve 17. soru 0,334’lük faktör yükü ile heveslilik boyutunda yer almışlardır. Ancak 
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17. sorunun güvenilirlik boyutundaki faktör yükü görece olarak heveslilik boyutuna 
göre 0,546’dır. Empati boyutundaki 18, 19, 20, 21 ve 22. sorular ayrı bir faktör olarak 
beraber yer almışlardır. 

Tablo 5. Hizmet Kalitesi Faktörlerinin Birbirleri ile Korelasyonu 

Değişkenler Fiziksel 
Özellikler Güven Heveslilik Güvenilirlik Empati 

Fiziksel Özellikler 1     
Güven 0,596* 1    
Heveslilik 0,548* 0,671* 1   
Güvenilirlik 0,478* 0,592* 0,794* 1  
Empati 0,502* 0,568* 0,695* 0,644* 1 
*p<0,01 

Tablo 5’de hizmet kalitesinin tüm bileşenleri arasında 0,01 düzeyinde yüksek düzeyde 
pozitif bir korelasyon olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Faktörler arasında en 
düşük korelasyon 0,478 ile fiziksel özellikler faktörü ile güvenilirlik arasındadır. En 
yüksek korelasyon ise 0,794 ile heveslilik ve güvenilirlik arasındadır. Buna göre hizmet 
kalitesi bileşenleri arasındaki en düşük korelasyonlu iki faktör arasında orta düzeyde 
ilişki olduğu söylenebilir. Diğer faktörler arasında orta, ortanın üzerinde dikkate değer 
ilişki ve yüksek ilişki korelasyon katsayılarına bakılarak söylenebilir (Alpar, 2017:42). 

Tablo 6. Cinsiyet ile Hizmet Kalitesi Bileşenleri Arasındaki İlişki 
  t df Sig. (2-tailed) Sonuç 
Fiziksel 
Özellikler 

Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 

-431 463 0,667 H0= Kabul 

Güven Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 

1,048 463 0,295 H0= Kabul 

Heveslilik Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 

-0,555 463 0,579 H0= Kabul 

Güvenilirlik Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 

0,079 463 0,136 H0= Kabul 

Empati Varyansların eşit 
olduğu varsayımı 

0,465 463 0,642 H0= Kabul 

Tablo 6’da ise t testi sonucuna göre kişilerin cinsiyetleri ile hizmet kalitesi algıları 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre H0 hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Tablo 7. Gelir Düzeyi ile Kalite Bileşenleri Arasındaki İlişki 
 Kareler 

Toplamı Sd Kareler Toplamı 
Karesi f p 

B1 Gruplar Arası 
      Grup İçi 
      Toplam 

5,453 
647,058 
652,152 

4 
460 
464 

1,363 
1,407 

0,969 0,424 

B2 Gruplar Arası 
      Grup İçi 
      Toplam 

20,308 
796,987 
817,295 

4 
460 
464 

5,077 
1,733 

2,930 0,021 
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B3 Gruplar Arası 
      Grup İçi 
      Toplam 

12,890 
723,899 
736,789 

4 
460 
464 

3,223 
1,574 

2,048 0,087 

B4 Gruplar Arası 
      Grup İçi 
      Toplam 

14,015 
660,576 
674,591 

4 
460 
464 

3,504 
1,436 

2,440 0,046 

B5 Gruplar Arası 
      Grup İçi 
      Toplam 

6,731 
745,238 
751,969 

4 
460 
464 

1,683 
1,620 

1,039 0,387 

Katılımcıların gelir düzeyi ile kalite bileşen algısı arasındaki ilişkiyi anlamak için 
tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 7’de görülen analiz sonuçlarına göre; 
katılımcıların gelir düzeyleri ile güven ve güvenilirlik algıları arasında anlamlı fark 
vardır. Yine analiz sonuçlarına göre katılımcıların gelir düzeyi ile fiziksel özellikler, 
heveslilik, empati algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. Anlamlı 
farklılıkların hangi alt gruplardan oluştuğunu anlamak için Games-Howell analizi 
yapılmıştır. 

Tablo 8. Gelir ile Güven Bileşeni İçin Yapılan Varyans Analizi 
 Kareler 

Toplamı Sd Kareler Toplamı 
Karesi f p 

Gruplar Arası 
Grup İçi 
Toplam 

20,308 
796,987 
817,295 

4 
460 
464 

5,077 
1,733 

2,930 0,021 

Games-Howell 
Sonuçları Gelir (TL)  Ortalama Farkı Standart 

Hata p 

 
 

0-1.500 1.501-2.500 
2.501-3.500 
3.501-4.500 

4.501 ve üstü 

0,48991* 
0,43859 
0,40798 
0,39003 

0,14736 
0,16504 
0,24644 
0,21736 

0,009 
0,064 
0,468 
0,383 

 1.501-2.500 0-1.500 
2.501-3.500 
3.501-4.500 
4.501ve üstü 

-0,48991* 
-0,05132 
-0,08193 
-0,09988 

0,14736 
0,17505 
0,25325 
0,22506 

0,009 
0,998 
0,998 
0,992 

 2.501-3.500 0-1.500 
1.501-2.500 
3.501-4.500 

4.501 ve üstü 

-0,43859 
0,05132 
-0,03061 
-0,04856 

0,16504 
0,17505 
0,26393 
0,23701 

0,064 
0,998 
1,000 
1,000 

 3.501-4.500 0-1.500 
1.501-2.500 
2.501-3.500 

4.501 ve üstü 

-0,40798 
0,08193 
0,03061 
-0,01795 

0,24644 
0,25325 
0,26393 
0,29945 

0,468 
0,998 
1,000 
1,000 

 4.501 ve üstü 0-1.500 
1.501-2.500 
2.501-3.500 
3.501-4.500 

-0,39003 
0,09988 
0,04856 
0,01795 

0,21736 
0,22506 
0,23701 
0,29945 

  

0,383 
0,992 
1,000 
1,000 

*p<0,05 
Tablo 8’deki veriler değerlendirildiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde gelir 

düzeyi 0- 1.500 TL arasında olan katılımcılar ile gelir düzeyi 1.501-2.500 TL arasında 
güven algısı bakımından anlamlı bir fark vardır. Gelir düzeyi 0-1.500 TL arasında olan 
katılımcıların güven algılarının 1.501-2.500 TL arasında olan katılımcılara göre daha 
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yüksek olduğu söylenebilir. Diğer gelir gruplarından katılımcıların gelir düzeyleri ile 
güven algısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Literatürdeki birçok çalışmada değinildiği gibi sadece fiyat ile rekabet etmeye 
çalışmak, sürdürülebilirlik açısından mümkün değildir. Bu sebeple, havayolu işletmeleri 
kalite çalışmalarına önem vermek zorundadır. Geleneksel havayolu işletmelerinde tercih 
edilirlik açısından uçak içi hizmetlerin kalitesi önemlidir. Düşük maliyetli havayolu 
işletmelerinde ise uçak içi hizmetlerin kalitesi ayrıca önem taşımaktadır. Düşük 
maliyetli havayollarında uçak içi hizmetler, çoğunlukla ücret karşılığı sunulmaktadır. 
Ücretli olarak sunulan bu hizmetlerin kalitesi, yolcuların beklentilerini karşılarsa talep 
artışına bağlı olarak ek gelirler artabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, yapılan bileşenler arası 
korelasyon analizinde 5 bileşenin birbirleri ile orta ve yüksek düzeyde pozitif yönlü 
korelasyona sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, kullanılan modelin ve ölçeğin 
tasarımcıları tarafından ortaya konulan korelasyon sonuçlarıyla benzerlik 
göstermektedir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1991; Cronin ve Taylor, 1994).  
İşletmenin bu bileşenlerden herhangi birisinde göstereceği gelişimin, diğer kalite 
bileşenlerinin algısının yükselmesine ve genel tatminin artmasına neden olabilir. 

Çalışmada, kişilerin eğitim düzeyi ile hizmet kalite algısı arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Bu sonuca göre, eğitim düzeyleri arasındaki farklılığın kişilerin hizmet 
kalite algısını değiştirmediği ve eğitim düzeyinin temel amacı bir yerden bir yere 
gitmek olan bir hizmet türü için, kalite algısı açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı 
sonucuna varılabilir. 

Gelir düzeyleri ile kalite bileşenleri algısı arasında, sadece güven boyutunda 0-
1.500 TL ile 1.501-2.500 TL olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ve bu 
farklılık diğer gelir gruplarında oluşmamıştır. Güvenilirliği daha düşük parametrik 
olmayan bir test (Games-Howell) olduğu göz önünde bulundurulduğunda, genel olarak 
gelir düzeyinin hizmet kalite algısını değiştirmediği söylenebilir. Gelir önemli bir 
değişken olmasına rağmen, bu farklılığın ortaya çıkma nedeninin şirketin sunulan 
hizmetleri kişiselleştirme olanağı olduğu düşünülmektedir. Kişiler bütçelerine göre uçuş 
öncesi ek bagaj hakkı satın alabilmekte, ilk ve acil çıkış sıralarındaki görece geniş diz 
mesafeli koltukları satın alabilmekte ve birçok yemek çeşidinden birini tercihlerine göre 
sipariş edebilmektedirler. Uçak içi hizmetlerdeki çeşitlilik, farklı gelir düzeyine sahip 
bireylerin hizmet kalitesi algılarında anlamlı farklılıkların oluşmamasının nedeni 
olabilir. 

Pekkaya ve Akıllı (2013), yaptıkları çalışmada demografik özelliklerin hizmet 
kalite algısı üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışmanın Atatürk 
Havalimanı’nda yapılmış olması ve çoğunlukla geleneksel havayolu şirketlerinin 
uçaklarının bu meydana sefer düzenlemesi, çalışma sonuçlarındaki bu farklılığın nedeni 
olabilir. Ayrıca bu çalışmanın havayolu işletmeleri için genel bir hizmet kalite algısı 
ölçmeyi amaçladığı unutulmamalıdır. Hatipoğlu ve Işık’ın (2015) Anadolu Jet yolcuları 
ile yaptığı çalışmada; eğitim, gelir durumu gibi demografik farklılıkların hizmet kalite 
algısında anlamlı farklılıklara neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

X Havayolu İşletmesi, lineer fiyatlandırma politikası izlemesi nedeniyle yani uçuş 
için satılan bilet miktarına bağlı olarak bilet fiyatlarının artmasından dolayı yolcularına 
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sabit bir fiyat sunmamaktadır. Bu da, fiyat-kalite konusunda doğru bir analiz 
yapılmasında güçlüklere neden olmaktadır. 

Düşük maliyetli havayolu işletmeleri, pazarda tutunabilmek adına mümkün 
olduğu kadar sunduğu hizmetleri kişiselleştirmeli böylelikle farklı eğitim, gelir ve yaş 
gruplarındaki kişilerin beklentilerini karşılayarak hizmet kalitesi algılarını 
arttırmalıdırlar. Görkem ve Yağcı’nın (2016) geleneksel bir havayolunda yaptığı 
çalışmada uçak içi ikramlar, en yüksek kalite ortalamasına sahip önermedir. 
Çalışmamızda ise X Havayolunun en düşük kalite ortalamasının bu önermede olması, 
dikkat çekicidir. Uçak içinde satılan ürünlere yapılacak fiyat ayarlaması veya menüdeki 
değişiklikler, ikram kalite algısının yükselmesini sağlayabilir. Hizmet kalitesinin 
bileşenleri arasındaki korelasyon göz önüne alındığında, ikramlardaki memnuniyet 
artışının genel kalite algısında yükselişe sebep olacağı söylenebilir.  

Bu çalışma, Türkiye’deki bir düşük maliyetli havayolu işletmesi üzerinde ve 
sadece Türk yolcularla yapılmıştır. Bundan sonra konu ile ilgili çalışmalar yapacak 
araştırmacılara bir öneri olarak, Türkiye’yi tercih eden yabancı yolcular ve transit 
yolcuları kapsayacak bir araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca benzer destinasyonlara uçan Avrupa’daki düşük maliyetli havayolları ile 
yapılacak daha büyük ölçekli bir çalışma, Türkiye’deki havayollarının hizmet kalitesi 
durumu hakkında fikir sahibi olmayı sağlayacak ve başarılı stratejik kararlar 
verilmesinde yardımcı olacaktır. 

Çalışmada kullanılan ölçek, genel anlamda hizmet kalitesini ölçmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu nedenle ölçek üzerinde uçak içi hizmetlere yönelik değişiklikler 
yapılmıştır. Bununla birlikte havayolu işletmelerinin kendilerine has yapılarından 
dolayı, sadece uçak içi hizmetlere özgü geliştirilecek bir ölçeğin konu ile ilgili daha 
özgün ve yararlı sonuçlara varılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

Kaynakça 
Alpar, R. (2017). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayınları. 

Altan, Ş. ve Atan, M. (2004). Bankacılık sektöründe toplam hizmet kalitesinin 
SERVQUAL analizi ile ölçümü. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 1, 17-32. 

Altunışık, R., Karataş, A. (2015). Turizm İşletmeleri ve Pazarlama Stratejileri. B. 
Zengin ve Ş. Demirkol içinde, Turizm İşletmeleri (s. 543- 563). İstanbul: Değişim 
Yayınları. 

Ardıç, K., Sadaklıoğlu, H. (2009). Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Hizmet 
Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, 23(3), 167-187. 

Baker, D. M. (2013). Service Quality and Customer Satisfaction in the Airline Industry: 
In Comparison between Legacy Airlines and Low-Cost Airlines. American 
Journal of Tourism Research, 2(1), 67-77. 

Belobaba, P., Odoni, A., Barnhart, C. (2016). The Global Airline Industry. Chichester: 
John Wiley ve Sons, Ltd. 

Bhattacharjee, C. (2006). Services Marketing: Concepts, Planning and Implementation, 
New Delhi: Excel Books. 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

78 

Bjelicic, B. (2007). The Business Model of Low Cost Airlines- Past, Present, Future. S. 
Gross, A. Schröder içinde, Handbook of Low Cost Airlines (S. 16). Göttingen: 
Erich Schmidt Verlag Gmbh. 

Brown, S.  W., Gummesson, E., Edvardsson, B., Gustavsson, B. (1991).   Service 
Quality: Multidisciplinary and   Multinational Perspectives. Lexington: 
Lenxington Books. 

Cento, A. (2008). The Airline Industry. Heidelberg: Springer 

Chen, Y. H., Tseng, M. L., Lin, R. J. (2011). Evaluating the Customer Perceptions on 
In-Flight Service Quality. African Journal of Business Management, 5(7), 28-54. 

Chiou, Y. C., Chen, Y. H. (2010). Factors Influencing the Intentions of Passengers 
Regarding Full Service and Low Cost Carriers: A Note. Journal of Air Transport 
Management, 16(4), 79-87. 

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. 

Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1994). Servperf Versus Servqual: Reconciling Performance-
Based and Perceptions-Minus-Exceptions Measurement of Service Quality. 
Journal of Marketing, 58 (1), 125-131. 

Doganis, R. (2006). The Airline Business. New York: Mpg Books. 
Elfaa,(2016),“BenefitsOfLfa”http://www.elfaa.com/documents/elfaabenefitsoflfas2004.

pdf, 13.12.2016 tarihinde erişildi.  
Francis, G., Fidato, A., Humphreys, I. (2003). Airport–Airline Interaction: The Impact 

of Low-Cost Carriers on Two European Airports. Journal of Air Transport 
Management, 9(4), 267-273. 

Forgas, S., Moliner, M. A., Sanchez, J., Palau, R. (2010). Antecedents of Airline 
Passenger Loyalty: Low-Cost Versus Traditional Airlines. Journal of Air 
Transport Management, 16(4), 229-233. 

Garga, E., Bambale, A. J. (2016). The Impact of Service Quality on Costumer 
Patronage; Mediating Effects of Switching Cost and Customer Satisfaction. 
International Journal of Global Business, 9 (1), 39-58. 

Gillen, D., Lall, A. (2004). Competitive Advantage of Low-Cost Carriers: Some 
Implications for Airports. Journal of Air Transport Management, 10 (1), 41-50. 

Gillen, D., Morrison, W. (2003). Bundling, Integration and the Delivered Price of Air 
Travel: Are Low Cost Carriers Full Service Competitors? Journal of Air 
Transport Management, 9 (1), 15-23. 

Görkem, O., Yağcı, K. (2016). Hava Yolu Yolcularının Kabiniçi Hizmet Algılarının 
Değerlendirmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 432-447. 

Gümüş, S., Tütüncü, M. (2012). Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye'de Bireysel 
Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejisi. İstanbul: Hiperlink. 

Güven, M., Çelik, N. (2012). Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Ile Otel İşletmelerinde 
Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve 
İşletme Dergisi, 1-20. 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

79 

Hatipoğlu, S., Işık, E. S. (2015). Havayolu Ulaşımında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: İç 
Hatlarda Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 12 (2), 293-312. 

IATA, (2017), “Annual Review 2015” http://www.iata.org/about/documents/iata-
annual-review-2015.pdf, 07 Ocak 2017 tarihinde erişildi.  

ICAO,(2016),"Documents”http://www.icao.int/meetings/sta10/documents/sta10wp007e
n.pdf, 04 Aralık 2016 tarihinde erişildi. 

İbik, Ö. A. (2006). Rekabet Ortamında Hizmet Kalitesinin Önemi ve Bir Havayolu 
İşletmesinde Hizmet Kalitesinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama. 
Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. 

Kazançoğlu, İ. (2011). Havayolu Firmalarında Müşteri Sadakatinin Yaratılmasında 
Kurum İmajının ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Etkisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 
21, 130-158. 

Kılıç, B., Eleren, A. (2009). Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir 
Literatür Araştırması. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 91-118. 

Kim, Y.  K., Lee, H.  R. (2011).  Customer Satisfaction Using Low Cost Carriers. 
Tourism Management, 32(2), 235-243. 

Koçoğlu, C. M., Aksoy, R. (2012). Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi: 
Otobüs İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi(29), 1-25. 

Ladhari, R., Pons, F., Bressolles, G., Zins, M. (2011). Culture and Personal Values: 
How They Influence Perceived Service Quality. Journal of Business Research, 
64(9), 951-957. 

Murray, K. B., Schlacter, J. L. (1990). The Impact of Services Versus Goods on 
Consumers' Assesment Of Perceived Risk and Variability. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 18(1), 51-65. 

Okumuş, A., Asi, H. (2007). Havayolu Taşımacılığında Yerli ve Yabancı Yolcuların 
Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi. Kocaeli Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 152-175. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. B. (1985). A Conceptual Model of Service 
Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, 41-
50. 

Parasuraman, A., Zeithmal, V. A., Berry, L. L. (1991). Refinement and Reassessment of 
the Servqual Scale. Journal of Retailing, 67(4), 420-450. 

Pekkaya, M., Akıllı, F. (2013). Havayolu Hizmet Kalitesinin Servperf- Servqual Ölçeği 
ile Değerlendirmesi ve İstatistiksel Analizi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Dergisi., 1(9), 75-96. 

Rhoden, S., Ralston, R., Ineson, E. M.  (2008). Cabin Crew Training to Control 
Disruptive Airline Passenger Behavior: A Cause of Tourism Concern? Tourism 
Management, 29, 538-547. 

Rust, R. T., Oliver, R. L. (1994). Service Quality: Insights and Managerial Implications 
from the Frontier. R. T. Rust, ve R. L. Oliver içinde, Service Quality: New 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

80 

Directions in Theory and Practice (S. 1-20). Thousand Oaks: Sage Publications, 
Inc. 

Sarılgan, A. E. (2011). Türkiye'de Bölgesel Havayolu Taşımacılığının Geliştirilmesi 
İçin Gerekenler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 69-88. 

Schineder, B., White, S. S. (2004). Service Quality; Research Perspectives. Thousand 
Oaks: Sage Publications Ltd. 

Shgm, (2016), “Hava Taşıma İşletmeleri”http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-
isletmeleri/2063-hava-tasima işletmeleri, 02 Aralık 2016 tarihinde erişildi. 

Taşçı, D., Yalçınkaya, A. (2015). Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı 
Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli ve Anadolujet Örneği 
Bağlamında Bir Karşılaştırma. Eskişehir Osmangazi İIBF Fakültesi Dergisi, 
10(2), 177-201. 

Worldbank, (2017). “Air Transport, Passengers Carried” 
https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR, 20 Eylül 2017 tarihinde 
erişildi. 

Verma, H. V. (2012). Services Marketing: Text and Cases (2. B.). Delhi: Dorling 
Kindersley Pvt. Ltd. 

Yıldız, O., Erdil, T. S. (2013). Türkiye Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Hizmet 
Kalitesinin Karşılaştırılmalı Ölçümlenmesi. Öneri Dergisi, 10(39), 89- 100. 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-
End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2- 22. 

Zengin, E., Erdal, A.  (2000).  Hizmet Sektöründe Toplam  Kalite Yönetimi. Journal of 
Qafqaz University, 3(1), 43-56. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

L. M. Şen - A. Akpur 9/4 (2017) 63-83 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

81 

A Research on Measuring the Quality Perception of Inflight Services 
in a Low Cost Airline   

 

Lütfi Mustafa ŞEN  
Sakarya University 
Faculty of Tourism 

Sapanca, Sakarya, Turkey  
orcid.org/0000-0001-7355-9129 

lsen@sakarya.edu.tr 

Akın AKPUR 
Sakarya University 

Institute of Social Sciences 
Serdivan, Sakarya, Türkiye 

orcid.org/0000-0002-6536-882X 
akin.akpur@ogr.sakarya.edu.tr 

 
Extensive Summary 

1. Introduction 
With the increasing importance of service enterprises and growing share in the 

economy, quality service provision has become important in terms of businesses and 
there have been many studies in the literature aimed at increasing, improving and 
measuring service quality. 

Tourism has a labor-intensive structure and is at the forefront of the products it 
offers. High service quality; is very important for the tourism industry and its sub-
sectors in terms of ensuring competitiveness and sustainability. 

Accessibility is one of the most important features for a place to become a tourism 
destination. Air transport is the type of travel that contributes most to the development 
of tourism among the transportation types. As the speed, technology, comfort, and costs 
associated with this type of travel increased, both demand for air transport increased and 
there was a significant increase in the number of passengers traveling worldwide 
(Worlbank, 2017). 

In-flight services are one of the most basic marketing elements of airline 
operators, making travel a pleasure. Many factors, including food and beverages on 
board, TV and video display, internet access, entertainment systems, the width of the 
seats and the distance between the knees, the cleanliness of the planes, the attitude and 
behavior of the cabin crew, and the materials placed on the toilet are among the topics 
of inflight services. 

Low cost airline operators have competitive advantages in many countries due to 
low tarifs and similar service quality compared to traditional airline operators. The 
needs of all customers are not the same (Kim and Lee, 2011). 

Low-cost airlines can’t cut down on safety-related issues if they interrupt service 
costs. Safety is a top priority for all conventional or low-cost airlines, even if service 
quality is an important issue for airlines (Rhoden, Ralston, and Ineson, 2008).   

2. Method 
The survey was conducted using X Airlines, which uses Istanbul Sabiha Gökçen 

Airport as its main base, and the survey method with passengers who have experienced 
flight experience. Companies operating in Istanbul Sabiha Gökçen Airport have been 
researched and it has been revealed that there are three different low cost airlines 
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operating in this square. Taking cost-time factors into account, it was found appropriate 
to work with the passengers of Turkey's largest (number of airplanes, number of seats 
and passengers) low-cost airline operator. 

The universe of the research is composed of people who traveled with X Airlines 
operating in Sabiha Gökçen Airport in Istanbul. Sampling was chosen by non-random 
sampling methods. The universe of the research is the passengers of Turkish Republic 
citizens. The number of samples required at 5% certainty level was found to be 384 
(Coşkun et al., 2015, p. 137). The number of samples used in the study is 465. 

In the study, sampling method was used easily from non-random sampling 
methods. The data obtained from the survey were analyzed using SPSS statistical 
package program. Frequency analysis, factor analysis, independent bivariate t-test, one-
way ANOVA and correlation test results were interpreted by tabulation. 

3. Findings 

It is possible to say that there is a highly positive correlation between the levels of 
significance of 0.01 among all components of service quality. The lowest correlation 
between the factors is between 0.488 and the physical property factor and reliability. 
The highest correlation is between 0.794 and responsiveness and reliability. 
Accordingly, it can be said that there is a moderate correlation between the two lowest 
correlated factors of service quality components. This shows that there is a high 
correlation between the factors, and explains why some of the factors in different 
factors cause loads in other factors. As a result of the analysis, any increase in the 
quality of service components will affect other components and increase overall 
satisfaction.  

One way analysis of variance was conducted to determine the relationship 
between participants' income level and quality component perception. According to the 
analysis results, there is a significant difference between the income levels of the 
participants and the perceptions of trust and reliability and it can be said that there is no 
significant difference between the level of income of the participants and the physical 
features, responsiveness and empathy perceptions.  

A Games-Howell analysis was conducted to understand which subgroups the 
significant differences are made from. There is a meaningful difference between the 
participants with income level between 0- 1500 TL and the income level between 1501-
2500 TL with respect to the confidence sense. It can be said that the participants with a 
level of income between 0-1500 TL had a higher level of confidence perceptions than 
those between 1501-2500 TL. There was no significant difference between the income 
levels of the other income groups and the participants. 

4. Conclusion and Discussion 

As mentioned in many studies in the literature, it is not possible to try to compete 
only with price in terms of sustainability. For this reason, airline operators have to pay 
attention to quality studies. The quality of in-flight services is important in terms of 
preference in traditional airline companies. 

When the findings obtained from the research are evaluated, it can be seen that in 
the analysis of the correlation between the components, the five components have a 
positive correlation with each other at a moderate and high level, and the development 
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that the operator shows in any of these components may lead to an increase in the 
perception of other quality components and an increase in overall satisfaction 

A significant difference was found between the income levels and the quality 
components perception between the ones between TL 0-1.500 and TL 1.500-2.500 only 
in the trust dimension and this difference did not occur in other income groups. 
Considering that the test is a nonparametric test, which is considered to be less reliable, 
it can be said that the level of income in general does not change the perception of 
service quality. Given the fact that income is an important variable, the possibility of 
personalizing the services offered by the company may be the result of this.  

Low-cost airline operators are able to personalize their services in order to be able 
to stay on the market, so they can meet different preferences and improve perceptions of 
service quality by satisfying people in different education, income and age groups. The 
price adjustment to be made to the products sold on the other side or the changes in the 
menu may provide the catering quality sense. Considering the correlation between the 
components of the service quality, it can be said that the general quality perception will 
increase because it is thought that the increase in satisfaction in refreshment may cause 
a rise in the perception of other quality components. Since the scale used is a general 
quality of service scale, changes have been made to inflight services. But a scale to be 
developed for inflight services due to its own structure of airline operators can help to 
achieve more meaningful results.  
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Abstract 

In this study, it has been argued the efforts of combining the concept of euthanasia 
and assisted suicide in the last few years with the concept of tourism. This study aims to 
investigate the concepts of euthanasia/assisted suicide with their medical, legal and 
religious dimensions and how right it is to promote the practicing centers as commercial 
tourism initiatives. Initially, tourism and tourist concepts have been explained then 
medical and juristically embodiments and applications have been detailed. It is pointed 
that, in many countries euthanasia and assisted suicide is forbidden while Netherlands, 
Belgium, Luxembourg, United States of America, Canada and Colombia are the 
countries accepting euthanasia/assisted suicide. Switzerland has a unique place 
practicing euthanasia/assisted suicide although it is not accepted legally. Subsequently, 
religious point of view has been discussed and it has been clarified that 
euthanasia/assisted suicide and tourism concept cannot coexist.   

Keywords: Euthanasia; (Physician) Assisted Suicide; Assisted Suicide/ Euthanasia 
Tourism; Assisted suicide businesses; Right-to-Die Organizations; VAE; PAS; AS. 

1. INTRODUCTION
With the new discoveries and explorations made on the basis of the progress of

science and technology, people whose living standards have changed have started to 
make more free decisions about their own lives. Especially in the context of person's 
desire to interpret the religious teachings personally, the moral concepts gradually began 
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to empty. Suicide has begun to increase, even though it is banned in almost all religions 
(World Health Organization, 2014).  

Judging from the point of view of laws, suicide is not a crime which is seen as a 
personal act in many countries, but euthanasia carried out with the help of someone else 
is considered as a crime. Although there are countries that adopt euthanasia legally- 
Netherlands, Belgium - there are countries that do not legally accept, but actively apply- 
Switzerland - and even countries that use this to make income. This encourages people 
to go to these countries for the application of euthanasia in countries where euthanasia 
is prohibited and creates a market. The fact that this practice involves intercountry travel 
and has led to begun to be examined under the tourism literature. At present, concepts 
of euthanasia and assisted suicide, which cannot be fully framed in the medical and 
legal literature, have been introduced as "euthanasia/assisted suicide tourism" by a 
documentary named “The Suicide Tourist” in 2007 (Ogden, Hamilton, and Whitcher, 
2010, pp. 1; Zaritsyk, 2007) and then integrated into the literature by Huxtable in 2009, 
regardless of whether it is appropriate to tourism definition or not (Higginbotham, 2011, 
pp. 178; Huxtable, 2009).  

Studies that have been made in various disciplines show that travelling for 
assisted suicide is getting higher year by year (Gauthier, Mausbach, Reisch and Bartsch, 
2014). Gauthier et al. (2014) emphasized in their study that between the years 2008-
2012 there were 611 cases which practiced to non-Swiss citizens who came from other 
countries.  

In this study, the concepts of euthanasia and assisted suicide were examined with 
their medical, legal and religious dimensions via literature review. It has been discussed 
whether euthanasia can be evaluated as a tourism type. 

2. DISCUSSION OF WHAT IS WHAT? 
Tourism has a long history indeed. Many studies point out that the Sumerians’ 

development of trade around 4000 BC as the birth of travel (Cooper, 2013; Goeldner 
and Ritchie, 2009). Initially, the major motivation of travel is for trade. At a later 
period, besides trade, military and administrative purposes were also a motivation for 
travel, then religious festivals and pilgrimage came to the forefront (Cooper, 2013; 
Cooper and Hall, 2008). With years of evolving technology and transportation, 
travelling to long distances gets easier and motivation to travel have changed (eg. 
medical needs, congress participation etc.) (Crompton, 1979; Dann, 1977; Jang and Cai, 
2002; Pearce and Caltabiano, 1983; Yuan and McDonald, 1990). One of the motivation 
of travelling one place to another place is euthanasia/assisted suicide in recent years. 
And this mobility is tried to be named as “euthanasia/assisted suicide tourism”. This is 
really very controversial issue. In order to understand whether "euthanasia/assisted 
suicide mobility" is a tourism type, it is necessary to first examine the concept of 
tourism etymologically. Tourism, has started to be used in its present sense since early 
nineteenth century, is closely associated with the word "tour", which means circular 
movement around a central place or axis and returns to starting point is derived from the 
roots of Latin "tornare / tornus" and Greek "tornos". In modern English this concept has 
changed to mean "round-trip" (Gilbert, 1990, pp. 47; Hunt and Layne, 1991; Theobald, 
2005, pp. 9).  

The importance of "tour" expression has been emphasized throughout the years 
for defining the concept of tourism. Early definitions to late definitions, tourism is; “a 
phenomenon unique to modern time which is dependent on the people's increasing need 
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for a change and relaxing, the wish of recognizing the beauties of nature and art and the 
belief that nature gives happiness to human beings and which helps nations and 
communities and intention to return within a few days, weeks or months approaching to 
each other thanks to the developments in commerce and industry and the 
communication and transportation tools' becoming excellent” (Cooper, 2013; Cooper 
and Hall, 2008; Gilbert, 2004; Leiper, 1990; Sicart, 2016; Urry, 1992, Urry and Larsen, 
2001). In spite of various definitions, concepts and descriptions of tourism with the 
scope of geography, sociology, psychology, business and so on, to understand the 
tourist behavior as a consumer, the first economic description was made by Hermann 
von Schullern - Schrattenhofen, an economist. Schullern zu Schrattenhofen (1911) 
defined tourism as; “the set of all the phenomena, especially economic ones, produced 
by the arrival, stay, departure and returning of travelers in a certain commune, province 
or state and which, as a consequence, are directly linked to them”.  Modern tourism 
concept was made in 1942 by Walter Hunziker and Kurt Krapf during World War II. 
According to this definition tourism is; “the sum of the phenomena and relationships 
arising from the travel and stay of non-residents, insofar as they do not lead to 
permanent residence and are not connected with any earning activity” (Holloway, 1989; 
Hunziker & Krapf, 1942; Jayapalan, 2001). Association of Scientific Experts in 
Tourism (AIEST) has added the concept of free time to this definition made in the 
1970s. In 1976 The British Tourism Community has defined tourism as follows; “all of 
the activities were conducted outside the people's ordinary living environment" (Beaver, 
2002). Tourism was defined in the World Tourism Organization's (WTO) Travel and 
Tourism Statistics Conference in Ottawa in 1991. According to this definition tourism; 
“comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual 
environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other 
purposes” (WTO, 1995). 

Table 1. First tourism definitions of global organizations 
The International Union of 
Official Travel 
Organizations-IUOTO, 
1950 

Added students on study tours as touristst. And ‘international 
excursionist’ (an individual visiting another country for pleasure for less 
than 24 hours) and  ‘transit travelers’ (persons traveling through a country 
without stopping en route). 

UN Statistical Commission-
UNSC, 1953 Added by setting a maximum stay of six months. 

The United Nations 
Statistical Commission-
UNSC, 1968 

Endorsed the term ‘tourist’ and suggested dropping ‘day visitor’ in favor 
of ‘excursionist’ for those staying less than 24 hours. also recommended 
classifying ‘transit travelers’ as ‘excursionists’. 

Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development –OECD, 1973 

‘International tourist’ as anyone visiting a country other than his/her 
usual residence for more than 24 hours, excluding workers, migrants, 
commuters, students, and travelers who did not stop while en route 
through a country on their way to a third country. 

United Nations World 
Tourism Organization-
UNWTO, 1978 

These recommendations were ratified in 1978 at a conference with 
representatives of the World Tourism Organization (UNWTO), the 
UNConference onTrade and Development, the Conference of European 
Statisticians, the East Caribbean Common Market, and the Caribbean 
community. 

Resource: Hall, Williams and Lew, 2004, pp. 27-29. 

Academic fields, firms and governmental organizations dwell on three approaches 
to define of tourism concept as ‘economic’, ‘technical’ and ‘holistic’ (de Esteban, Cetin 
and Antonovica, 2015; Demen-Meier, 2005: 3; Leiper, 1979). The economic approaches 
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emphasize tourism industry and business implications (supply side) and also can be 
criticized to ignore tourist, spatial and temporal elements.  Technical approaches are 
preferred to test comparable statistics by defining tourist, monitoring the size, and 
characteristics and flow of tourist markets (demand side). Holistic approaches indicate 
interdisciplinary and multidisciplinary tourism regardless of distance, duration and 
purpose (Leiper, 1979).   There are various ways of defining tourism and also tourism 
tends to adopt different approaches. It is more appropriate to take a systematic approach 
to tourism, which is composed of a set of units that have an established relationship 
among the complex interaction elements (Govers, Van Hecke and Cabus, 2008; Hall 
2005; Hall and Müller, 2004; Leiper, 1979).  Leiper (1979) was an early advocate of a 
systems approach towards tourism by using five elements: tourists, three geographical 
elements (generating region, transit route, and destination region), and a tourist industry. 
System approach allows to understand the overall process of tourism from both the 
demand and the supply side. According to Leiper (1979) 

“…a	   new	   definition	   of	   tourism.	   It	   is	   the	   system	   involving	   the	   discretionary	   travel	   and	  
temporary	   stay	   of	   persons	   away	   from	   their	   usual	   place	   of	   residence	   for	   one	   or	  more	   nights,	  
excepting	   tours	  made	   for	   the	   primary	   purpose	   of	   earning	   remuneration	   from	  points	   a	   route.	  
The	  elements	  of	  the	  system	  are	  tourists,	  generating	  regions,	  transit	  routes,	  destination	  regions	  
and	  a	  tourist	  industry.	  These	  five	  elements	  are	  arranged	  in	  spatial	  and	  functional	  connections.	  
Having	  the	  characteristics	  of	  an	  open	  system,	  the	  organization	  of	  five	  elements	  operates	  within	  
broader	  environments:	  physical,	  cultural,	  social,	  economic,	  political,	  technological	  with	  which	  it	  
interacts…”	  (pp.404).	  	  	  

The Environment 
Generating region 

(the permanent residence of 
the tourist) 

1. Travel decision-making and 
anticipation 

-Distribution and promotion 
channels for the destination 

5. Recollection of the trip and 
destination experiences and 
influence on future tourism 
decision-making 

Transit region or route 
-Transport links between the 

source region and the 
destination 

 
2. Travel to destination 

 
4. Return home 

Destination	  (the	  temporary	  
residence	  of	  the	  tourist)	  

	  
3. Experiences at the destination 

-Facilities and attractions 

 

Fig 1. Tourism System, Adapted from Leiper (1979) and Cooper and Hall (2008, pp. 7,8, 10). 

Tourism process begins at generating or source region (which is the permanent 
residence/usual environment of the tourist and the place where the journey begins and 
ends). Transit route is the path to reach his/her destination and to return home. 
Destination region is where tourists stay temporarily for tourism mobility. 

Most accepted definitions go beyond the concept of tourism as a leisure or holiday 
activity to emphasize temporary short-term movement of people to destinations outside 
their normal environment and their activities. Also technical definitions are formulated 
for particular purposes, to include or exclude particular trips and visits, mainly by 
reference to purpose, time and distance criteria (Medlik, 2003, pp. vii). Tourism has 
prevented the emergence of a meaningful definition of universal acceptance of 
multidimensional directions and activities, and has led to the definition of a special 
purpose and a focus on a solution to the problem, unlike the system approach. 
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(Goeldner and Ritchie, 2009, pp. 6). Latest definition of tourism by UNWTO is, “the 
activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment 
for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes,” in 
2016, (pp.50). 

After reviewing origin of the word and concept of tourism, it is necessary to 
analyze the definition of tourist. Despite studies on the concept of tourism being made 
in the early 20th century, the emergence of the tourist word is based on the past. 
Travelers who traveled to continental Europe from Great Britain during ‘Elizabeth I 
(1558-1603)’ were called ‘tourists’ to be distinguished from locals in the countries 
where they were going and this action were called ‘tour’ (Libera, 1963). Despite the fact 
that the past is so much rooted, F.W. Ogilvie made the first definition in modern sense 
in 1933. According to this definition tourist is “who has spent most of a year at the 
place where he has been permanently resident and who has spent the money he has not 
earned in places where he has gone temporarily” (Ogilvie, 1933). According to Leiper's 
definition of tourist may be defined as "a person who makes a temporary tour at his / her 
own discretion, provided that he / she makes at least one night stay from his / her 
normal residence, except for travel made for the purpose of earning money" (Leiper, 
1979). According to the recognition that the WTO had done in 1991, international 
tourists; "A visitor who travels to a country other than the country in which he / she is 
located, traveling for at least one night but not exceeding one year and participating in 
an activity paid by the tourist who visits the country" (WTO, 1995). 

 
Fig. 2. Extent of temporary mobility in space and time 

Resource: Hall, Williams and Lew, 2004:6. 

Temporal mobility and length of stay are used as an important indicator in 
distinguishing tourists from other travelers in the context of space and time. The 
distance to the destination to be visited, the length of stay and return to residence are the 
determinants used in the definition of tourism and tourists (Hall, Williams and Lew, 
2004: 6). Work on the definition of temporary mobility and circulation has increased in 
the definition of tourism (Bell and Ward 2000; O'Reilly, 2003; Williams and Hall 
2000). The 'usual environment' concept is the most difficult and the most ambiguous to 
define, with the most important criterion used to distinguish tourists (Govers, Van 
Hecke and Cabus, 2008; Tuan, 1974). While not widespread in geography literature, 
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space-time relations describe the nature of geography (Tuan, 1974). In this respect, 
geographers use tourism as a prerequisite for tourism mobility (Hall, Williams and Lew, 
2004, pp. 5), while sociologists define spatial prism as a prerequisite for tourism 
mobility by distinguishing tourism from other travel types. Change in relation to the 
social environment in the context of 'hosts and guests' (Cohen, 1984). In this context, 
the conceptualization of tourism necessitates to be evaluated in terms of the relationship 
between time and place.  

 

 
Fig. 3. Classification of Travellers. 

Resource: Goeldner and Ritchie, 2009, pp. 11 

After these definitions, it will be easier to understand who can be called as 
tourists. In 1974 Erik Cohen described the six factors that tourists have. These factors 
are (Cohen, 1974): 
• Tourist is a temporary stopover with a permanent residence. Having a fixed address 

makes the tourist different from the nomads. 
• Tourists are those who have their own will and participate voluntarily. He can end his 

trip at any time and return to his permanent address. This situation is different from 
tourists, exiles, refugees, prisoners of war, involuntary or forced travelers. 
• Tourist performs a round-trip action. The starting point of touring is actually the 

ultimate destination that he wants to reach. This makes it possible for tourists to differ 
from travelers on a one-way journey. 
• Tourists take a relatively long journey. This situation distinguishes him from day-olds. 

In the definition of the WTO in 1991, it was stated that a tourist should stay at least 
one night (WTO, 1995). 
• Tourist is the one who prefer different destinations instead of making regular visits. 

This distinguishes the tourist from the weekend travelers. 
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• Tourist is an explorer. Tourists struggle is only on his trip and his trip may not be 
combined for any other purpose. This factor distinguishes tourists from 
businesspeople, international representatives, missionaries and those who travel 
primarily for economic, political or religious purposes. 

In Tribe’s (2009) study, the condition of being a tourist; summarized in the form 
of the beginning and ending of the trips and travels made in the same place, and the 
necessity of starting and ending the journey 'home' in order to be counted as a tourist 
(Tribe, 2009). 

Briefly tourist behavior always takes place in time and space as spatial temporal 
behavior (Asakura and Hato, 2004; Lau and McKercher, 2006; Shoval and Isaacson, 
2007). In this context, relationship time and space as a temporal mobility indicate a 
person who is a tourist. The first definitions about tourism concept emphasize 
temporary mobility in the context of place and time relation. Furthermore, tourism has 
been enriched with time by adding the multidimensional direction to tourism and tourist 
as a sociological object who is the heart of tourism mobility. 

After the concepts of tourism and tourist are looked through as etymological and 
conceptual framework, euthanasia, another important concept of study, will be correct 
to discuss in detail. Since 400 B.C. euthanasia, derived from eu (good, beautiful) and 
Thanatos, is described as the quick and good death of the suffering by Greek and 
Roman philosophers (Birnbacher, 2015). Euthanasia, known to have emerged in 280 
B.C., is used by Steven H. Miles to express "a natural death without pain." In this sense, 
Miles claims that the historian William Lecky used the term euthanasia in 1869 to give 
new meaning to today. It is stated that euthanasia before 17th century meant to say 
goodbye to a peaceful death by living for sobriety and virtue (Gruman, 1978, pp. 261). 

First of all, it is essential to distinguish between the concepts of suicide and 
euthanasia. When suicide is knowingly and willingly ending one's own life; euthanasia 
can be described as a request for death and an end to life in the face of unbearable 
sufferings.  Beyond the euthanasia, assisted suicide has been termed as dignity death, 
mercy killing, and patient-oriented death in the literature. These expressions, which are 
not adopted by doctors, are mostly related to the suicide advocates hiding their 
advocacy by going to different analogies with the effort to beautify death (Harned, 
2012; Theofanidis and Mecek, 2016). For example, when Compassion & Choices 
(2016) prefer ‘aid in dying’ or ‘death with dignity’, indicating that usage of terms as 
‘euthanasia’ and ‘assisted suicide’ in the medical literature is incorrect. On the other 
hand, Dignitas (2014) describe euthanasia as ‘provisional green light’ with slogan of ‘to 
live for dignity, to die for dignity’. Euthanasia, which means ‘good death’ in Greek, is 
used ‘physician assisted suicide’, ‘physician assisted death’ and ‘euthanasia’ in the 
medical literature and academic studies (Ardelt, 2003, pp. 424).  Although euthanasia 
and assisted suicide are considered different practices in the legal context, they are used 
instead of each other (Symeonidou-Kastanidou, 2006). Scientifically and generally 
speaking, euthanasia is defined as ensuring that terminally ill patients with mental 
proficiency live a peaceful death process in order to put an end to the unbearable pain 
(Harned, 2012).  Euthanasia is killing someone else deliberately, consciously and 
directly lethal injection, while assisted suicide is supplying of the means (drugs or 
equipment) that will lead to the deliberate and direct death of someone else, informing 
the person demanding the death (Symeonidou-Kastanidou, 2006). The ‘‘assistance’’ 
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refers to the act of providing patient seeking death with means by doctors and other 
health-care professionals to end patient’s own life (Vilela and Caramelli, 2009). 
Euthanasia is used as active, passive, voluntary, non- voluntary and involuntary because 
of differences in practice by doctors (Ardelt, 2003, pp. 424). 

Table 2. Types of Euthanasia 

TYPE DEFINITION 
Active Euthanasia Using a specific method that causes a patient to die. 

Passive Euthanasia Quiting a treatment or rejecting the patient's treatment. That may lead to 
the death of a patient. 

Voluntry Euthanasia Assisting patient in requesting for ending life in a painless manner. 

Nonvoluntry Euthanasia If the patient's consciousness is closed, assisting die by applying to the 
patient's legal representatives’ will or to the patient's default wish. 

Involuntry Euthanasia 
When a fatal physical or permanent mental condition is concerned, 
assisting die by the will of the physician regardless of the will of the 
patient. 

Adopted from: Ardelt, 2003; Emanuel, 1994; Emanuel, Onwuteaka-Philipsen, Urwin, 
and Cohen, 2016; Harned, 2012; Rachels, 1975; Shuriye, 2011; Symeonidou-
Kastanidou, 2006. 

Despite the differences in practice of euthanasia types described in Table 2, there 
are several characteristics in common between euthanasia and assisted suicide such as 
existing an illness, existing a one-way ticket to something in the direction of existing 
treatment modalities, a level of pain unbearable to the patient who have mental 
competence, and clearly demanding the end of his life (Eroğul, 1993; Harned, 2012). 
After minor differences of euthanasia and assisted suicide are revealed, in accordance 
with tourism literature we prefer to refer voluntary active euthanasia (VAE), physician 
assisted suicide (PAS) and assisted suicide (AS) in return for all practices of euthanasia 
in this paper. 

An incurable illness, defined as ‘a series of distinct diseases, conditions, or 
disasters’, is used for a number of diseases, including untreatable and unalterable 
asthma and diabetes. However, some untreatable illness can be controlled or patients 
can be strengthened. In addition, the patients, demanded to assisted suicide, may be 
depressed, weak and patients’ mental competence may be badly affected during their 
illnesses (Harned, 2012).  By adding to the developments of the medical world 
progressing every passing day, untreatable illness should be examined in this context. 
Also, lack of knowledge plays a significant role in the procedure of treatment. 
Furthermore, the concept of unbearable pain is determined by the subjective judgment 
of the patient, so the qualification of the doctor will not be objective (Eroğul, 1993). 
With general expression, pain is complex perception experiences caused by different 
elements (Chapman, Casey, Dubner, Foley, Gracely and Reading, 1985). And pain is 
not clearly defined because every human being perceived pain as an internal vision 
(Beecher, 1957). Pain is a unique perception because the senses emerge from the 
psychological process and reaction components in vague quantities. It is not a matter of 
stability since the pain threshold changes from person to person, from time to time. As a 
result of the studies made in this subject, it is emphasized that the generalizations cannot 
be reached and pain is temporary. There is no distinction between the experimental pain 
and the pathological pain caused by tissue and nerve damages (Coderre, Katz, 
Vaccarino and Melzack, 1993) in the studies conducted due to the subjectivity (Beecher, 
1957). On the other hand, Gauthier, Mausbach, Reisch, Bartsch's studies (2015) on 
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Switzerland indicate that the main causes of euthanasia are nervous diseases (47%), 
cancer (37%), rheumatic diseases and cardiovascular diseases (28%). 

According to the definition of World Health Organization (WHO), palliative care 
is an approach aimed at raising the quality of life of patients and their relatives who are 
fighting life-threatening diseases.  This approach includes physical, psychosocial and 
spiritual care as well as relieve one's pain. The WHO states that palliative care approves 
life and respects death as a normal process. At the same time, palliative care emphasizes 
that neither intends to accelerate death nor intends to delay it (WHO, 2016).  

Antithetically right to die, the European Union, defending the right to life as ‘the 
transformation into an obligation to live, even in a situation of great suffering’, 
maintains that euthanasia and assisted suicide must be permanently banned (Caldwell, 
2012; European Humanist Federation, 2000; European Centre for Law & Justice 
(ECLJ), 2012; Puppinck, 2012). The guide on the decision-making process regarding 
medical treatment in end-of-life situations, was drawn up by the Committee on 
Bioethics of the Council of Europe, do not include the concepts of euthanasia and 
assisted suicide. Based on the fundamental rights and freedoms set forth in the 
European Convention on Human Rights in the framework of the medical decision-
making process in the last period of life, principles of autonomy, beneficence and non-
maleficence and justice have been set as the internationally accepted principles of 
medical ethics by the European Convention on Human Rights and Biomedicine 
(Council of Europe, 2015; WMA, 1981). 

Table 3. Perspectives of European Convention on Human Rights and Biomedicine 
and Declaration on the Rights of Patients 

The European Convention on Human Rights 
and Biomedicine 

(Council of Europe, 2015). 

Declaration on the Rights of Patients 
(World Medical Association (WMA), 1981) 

Principle of Autonomy 
‘allowing any medical practice or attempt after 

the person making choices about himself, 
deciding without any pressure and influence and 

after informed in an understandable manner 
about his situation’ 

Article 3 states that a mature patient with mental 
competence should approve or reject an initiative 
for any diagnosis or treatment. In the case of the 

patient who died as the result of rejecting the 
treatment, the condition is evaluated as passive 

euthanasia. 
Principle of Beneficence And Non-Malefcence 

‘a dual obligation that the physician considers 
the benefit-harm balance of the patient to serve 

the highest possible benefit by minimizing 
possible risks and harms as far as possible. 

Possible risk and harm may not only be physical, 
but may also be a situation about psychological 

or violation of right to privacy and the individual 
privacy’ 

Article 1 is intended that the patient be treated in 
such a way that the highest benefit is always 

preserved. 
 

Principle of Justice 
‘Justice means that every person receives 

medical care without any discrimination, and 
that the available resources are distributed 
potentially in the fairest possible manner’. 

This principle is guaranteed by the Declaration of 
Patients' Rights and emphasizes the importance of 

a fair approach to illness. 
 

Adopted from: Council of Europe, 2015, WMA, 1981. 

Euthanasia has been discussed in a very long time in medical literature since the 
first written source of doctors' duties, gets Hippokrat’s name (known as the father of 
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medicine). In particular, it is emphasized that the physician should not give the patient a 
lethal drug (active euthanasia) or recommend it, even if the patient wishes (Markel, 
2004). It is also stated that in the framework of the International Medical Ethics, which 
was published in 1949 and updated in 1968, 1983 and 2006 by the World Medical 
Association, the importance of respect for human life has always been emphasized and 
the right of the patient to accept and reject treatment (WMA, 2006). 

WMA announced with Declaration on Euthanasia in 1987, 2005 and 2015 that 
euthanasia was not ethical, by emphasizing that the wishes of a patient in the late stages 
of his medical illness should be respected. The Euthanasia Declaration shows that 
“euthanasia, the act of deliberately ending a patient's life, is not ethical even if it is done 
at the request of the patient himself or close relatives by the way thinking of respecting 
patient's willingness to allow the natural death process.” (WMA, 1987). Statement On 
Physician-Assisted Suicide in 1992, 2005 and 2015 shows that deliberately and 
willingly ending an individual's life is not an ethical practice, such as euthanasia and 
physician assisted suicide (WMA, 1992). In order to emphasize the importance of 
providing quality palliative care in the last period of life, WMA provide guidance for 
assisting patients with Declaration of Venice on Terminal Illness in 2006 and 
Declaration on End of Life Medical Care in 2011 (Williams, 2015, pp. 60). 

Euthanasia has been tried to be included in the literature of tourism as 
"euthanasia/assisted suicide tourism" and "euthanasia/assisted suicide tourist" by 
various authors. Euthanasia / assisted suicide tourism in these studies is defined as "the 
desire to die for a person with various health problems and to travel elsewhere, because 
he cannot fulfill this desire because of the legal obstacles at his place of residence".  
Those who carried out this action were also described as "euthanasia/assisted suicide 
tourist” (Huxtable, 2009; Miller & Gonzales, 2013; Safyan, 2011). 

3. COUNTRIES’ LAW AND MEDICAL PERSPECTIVE OF EUTHANASIA 

Efforts to change government policies on euthanasia in the 20th and 21st centuries 
have achieved limited success in the western countries. The euthanasia policies of 
countries have been developed by various non-governmental organizations, especially 
medical associations and defense organizations. Euthanasia and assisted suicide is legal 
in the Netherlands, Belgium, Colombia and Luxembourg, Canada and USA's states of 
California, Montana, Oregon, Vermont and Washington DC. Besides these countries, 
Switzerland is the only country which practices euthanasia and assisted suicide but has 
no legal regulations. All countries that accept euthanasia and assisted suicide require 
that the patient be in unbearable harshness, have an untreatable illness, and have 
doctor's approval in order to be able to perform this procedure. (Jonquiere, 2016; Private 
interview 05.12.2016; ProCon, 2017; The Richest, 2017). Besides the countries that 
accepted VAE, PAS and AS these are seen as crime in many countries around the 
world. 

The World Health Organization and the World Union of Nations emphasize 
euthanasia and assisted suicide as an ethical practice. However, the countries that 
advocate euthanasia are members of both (see the table 4). In addition, despite the 
concept of euthanasia and assisted suicide, which does not fit the UNWTO definition of 
tourism, which is globally accepted, countries outside Belgium, Luxembourg and 
Canada are also members of UNWTO. For this reason, the so-called countries, which 
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advocate an application contrary to the approaches of the global organizations to which 
they belong, constitute a contradiction. 

Table 4. Countries with euthanasia and assisted suicide praxis and organization 
memberships 
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Netherlands Euthanasia- 
Assisted suicide 2002 12+ Yes Yes 

Since 1976 Yes Yes 

Belgium Euthanasia- 
Assisted suicide 2002 Any 

age Yes No Yes Yes 

Luxembourg Euthanasia- 
Assisted suicide 2009 18+ Yes No Yes Yes 

Switzerland Assisted suicide u2 18+ No Yes 
Since 1976 Yes - 

USA Assisted suicide u3 18+ Yes No Yes Yes 

Canada Euthanasia- 
Assisted suicide 2016 18+ Yes No Yes Yes 

Japan - u4 - - Yes 
Since 1978 Yes Yes 

Colombia Euthanasia- 
Assisted suicide 2015 18+ Yes Yes 

Since 1975 Yes Yes 

Elaborated by author(s): Adams and Nys, 2003; Anonymous, 1988; Appel, 2004; BBC, 2015a; BBC, 
2015b; BBC,2016; Belgian Ministry of Justice, 2002; Burleigh and Boyd, 1995; Care, 2016; Castan 
Centre for Human Rights Law, 2015; Emanuel, 1994; End of Life Law in Canada, 2016; Globalnews, 
2016; Griffiths, Weyers and Adams, 2008; Health Law Institute, 2016; Huffingtonpost, 2016; Hurst and 
Mauron, 2003; Hurst and Mauron, 2016; Inceoğlu, 1998;  Jans, 2005; Julezs, 2016; Kroneman, Boerma, 
Berg, Groenewegen, Jong, Ginneken, 2016; Legilux, 2009; Luxembourgpublic, 2016; Manav, 2016; 
Materstvedt, et al. 2003; National Academy of Science and Engineering and Union of the German 
Academies of Sciences and Humanities, 2015; Pereira, 2011; ProCon, 2017; Rob Jonquiere, private 
interview 05.12.2016; Sayid, 1983; Scherer and Simon, 1999; Smets, Bilsen, Cohen, Rurup and Deliens 
2010; Stajano, 2015; Varadarajan, Freeman and Parmar, 2016; World, 2015. 

4. WHAT RELIGIONS SAY? 

In this part, euthanasia and life issues is evaluated in terms of religions. As the 
subject, five religions, including Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam, 
with the most believers in the world, were studied. The religions and the approaches of 
the subjects covered in the study were presented in accordance with religious 
chronology. 

Death is an important step in the Samsara cycle for Hindus who want to reach 
Nirvana, and are classified into three types: naturally occurring deaths, death in the 
accident and war and suicide (Coward, Lipner and Young, 1989, pp. 74). Suicides due 

                                                
2 Euthanasia is not legal in Switzerland, but assisted suicide can be practiced because the grey areas in the law. 
3 5 states (California, Colorado, Oregon, Vermont, and Washington DC) legalized physician-assisted suicide via 
legislation. 1 state (Montana) has legal physician-assisted suicide via court ruling. 
4 The Japanese government has not made any legal arrangements for euthanasia. It is possible to say that, although 
there are no regulations in the legal sense, the euthanasia view of Japanese law is shaped by the decision of two local 
courts. While these were the 1962 decision of the Nagoya court on passive euthanasia, the second is the 1995 date 
given to the active euthanasia in the wake of the incident that took place at Tokai University. With these two court 
decisions, the legal framework for euthanasia has been envisaged and it has been stated that both active and passive 
euthanasia can be legally observed under certain conditions (Scherer and Simon, 1999). 
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to the stress, depression and suffering experienced, which are considered to be only a 
type of suicide, are not accepted by Hindus. These voluntary suicides are strictly 
forbidden in the Holy Scriptures accepted by Hindus and strongly opposed in Smriti, 
Dharmasastra, Parasara and Mahabharata. It is told in Parasara that the people who 
commit suicide will be formed again in the form of a bad entity in the world after 
suffering for six thousand years during soul emigration (Coward et al, 1989, pp. 92). 
According to the Hindu karma theory, the soul and the body should be separated from 
each other at the right time, so doctors are disapproved to apply euthanasia to his 
patients. If this is allowed, it is thought that both the doctors and the patients' 
complication will suffer from this situation (Nimbalkar, 57). 

Buddhism also has a mixed and tenacious belief, one of the common features of 
Indian religions. According to the karma belief in Buddhism, good or bad experiences 
in the lives of the living beings will be influenced by their previous lives and will affect 
the following. The first of five basic teachings of Buddhism is "to avoid taking a life". 
According to Buddhist belief, suicide is within the scope of akusala acts which cause 
rebirth to be in bad conditions (Güngör, 2004, pp. 245). Buddhism describes suicide as 
a way to keep the path of life short on the path of death. This notion means missing the 
new life story in the cycle, reducing the preparation time to death, interrupting life and 
end it suddenly (Leong and Leach, 2008: 123; Ratanakul, 2009) and so it is not accepted 
(Delhey, 2006, pp. 54; Tsomo, 2006, pp. 174; Analayo, 2014, pp. 25) even seen as a 
crime (Keown, 2005, pp. 953).  

The Ten Commandments reminds the Jewish people some of their moral and 
sacred duties. One of the ten commandments is “Thou shalt not kill” (Exodus 20:13) 
and this order shows that God takes note of people’s lives. The important thing here is 
that this order not valid in battlefields. This order also has a sense that respecting 
person’s live and express that human life is precious under all circumstances. 
Considering the scope of this study, this commitment forbids somebody to take 
somebody else’s life whether it be by their own consent or because of the deadly disease 
they suffer from. Moses tells Jews that they prefer to keep body and soul together by 
mentioning the importance of life, and thus, this preference will be reflected on their 
children, and said that clinging to the life was the same with hooking themselves on 
their Lord (Bible-Deuteronomy 30: 19-20; Bible-Leviathans 18:1-5; Bible-Genesis 9: 
5). 

According to the Christianity, the life is given by the God. In Luka, it is said about 
this situation: “Neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything, 
seeing he giveth to all life, and breath, and all things” (Bible-Luka 17: 25). According 
to this holy writing, God has given right to both life and breathing to humankind and the 
life is sacred because it comes from the God. In respect to Christianity, there is no 
difference between suicide and Euthanasia. Accordingly, someone’s suffering is to be 
close to Jesus and be part of his aches and pains. For doing this, there is need to make 
self-sacrifice (Bible-Acts of Apostles 17:25; 1; Bible-Corinthians 3: 16-17, 15: 26). 
Some patients should acknowledge their pain voluntarily. Sick people should not escape 
from the death, contrarily, should face death sedately. The Catholic Church, has a view 
that does not give approval Euthanasia, due to the life is presented to mankind by the 
God. This is because, abridgment of the life of patient’s mean for in a special facility. 
Therefore, it is illegal to initiate the procedure unless the person has made the current 
preparation for death (New Advent, 2017). The opinion of the Orthodox Church about 
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Euthanasia shows parallelism with the Catholic Church. In reference to this church, to 
suicide and to help someone to depart this life is not honorable behavior (Sümer, 2015, 
pp. 122,123). Protestant Church has corroborated that what was created in the image of 
God and intentionally destroyed is contrary to the Christian conscience, also has 
expressed its opposition to the enactment of doctor-assisted death, which would allow 
someone to be specifically killed (End of Life Decisions, 1992, pp. 4). 

According to Islam, the most important blessing that man does not appreciate is 
life. Life is Allah's incarnation to human and no one can have it against the will of Allah 
(15 / Quran-Hijr, 23; 50 / Quran-Qayf, 43; Paşa, 1955, pp. 90). For this reason, killing a 
person and attacking his/her life unfairly is forbidden (Kaya, 1994, pp. 134). The 
prominence of human life is given in the Qur'an by considering killing a person equal 
with killing all humanity (Quran-Mâide 32). Islam also protects one's own right to live; 
According to Islamic belief, one does not have the luxury of saying 'this life is mine, I 
will destroy myself if I wish' (Dölek, 2009, pp. 20; Duman, 2008, pp. 35; Yiğit, 2000, 
pp. 340). In the belief of Islam, it is considered as sin that a man ends his life with his 
hands (Doğan, 1968). Islamic belief is based on trusting in Allah in bad situations, 
coping and surrendering; in other words, it is based on faith (Ağılkaya, 2010, pp. 174; 
Kaşıkçı, 2008, pp. 91). It is commanded to trust in Allah (Quran-Enfâl, 8/2-3; Quran-
Hûd, 11/56; Quran-Mâide, 5/11; Quran-Talak, 65/3; Quran-Tevbe, 9/51; Quran-Tevbe, 
9/129). 

5. CONCLUSION 

The concepts of VAE, PAS and AS are very often encountered concepts, but 
differ from country to country in terms of implementation. Euthanasia, which is a 
subject of much debate in terms of philosophical, religious and ethical aspects, is not 
accepted as a legal practice in many countries around the world (Gielen, Van den 
Branden and Broeckaert, 2009; Seale, 2009). While some countries (numerus clausus) 
legally allow euthanasia and assisted suicide, in some countries, laws do not provide a 
complete framework for these cases. In countries where religious laws are heavily 
repressed, practices are being based on the views of religious authorities. In other 
countries; medical and legal rules are based on. VAE, PAS and AS, discussed in legal, 
medical and religious terms, has begun to be implemented without any clear framework 
and tourism has become a subject. Within the scope of this study, it was discussed that 
legal, medical and religious debates about whether VAE, PAS and AS could be 
considered as a tourism variety or not. While legal and medical arrangements are 
parallel to each other, some countries such as the Netherlands and Belgium, as seen in 
the study, set the laws and rules on euthanasia and assisted suicide in a complete 
framework, while some countries, like Switzerland, are on their way to stretching their 
laws based on medical rules in the direction of their economic interests. In countries like 
Japan, where there is no relevant legal or medical regulation, applications are made 
according to the outcome of the lawsuits related to this issue. 

Considering the etymology and definitions of tourism/tourist and visitor; made by 
various researchers and world-wide organizations, whether  the definition’s scope, 
geography, sociology, psychology or economics, it has always been emphasized that 
tourism activity must be in out of the traveler’s usual environment, not more than one 
consecutive year for leisure, business and other purposes and consist a “return” (Beaver, 
2002; Bell and Ward 2000; Cohen, 1974; Cooper, 2013; Cooper and Hall, 2008; 
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Gilbert, 1990; Gilbert, 2004; Goeldner and Ritchie, 2009; Govers, Van Hecke and 
Cabus, 2008; Hall, Williams and Lew, 2004; Holloway, 1989; Hunt and Layne, 1991; 
Hunziker & Krapf, 1942; Jayapalan, 2001; Leiper, 1979; Leiper, 1990; Medlik, 2003; 
O'Reilly, 2003; Sicart, 2016; Schullern zu Schrattenhofen 1911; Urry, 1992, Urry and 
Larsen, 2001; Theobald, 2005; Williams and Hall 2000; UNWTO, 1990-1995-2016). It 
is a truth that VAE, PAS and AS practices contain a mobility, but that does not mean 
that it can be situated as a type of tourism, because this mobility requires just “one-way 
ticket”.  Instead of naming this mobility as “tourism”, it may be named as “medical 
immigration or euthanasia/assisted suicide mobility”. In the light of all these definitions 
and explanations about tourism, tourist, visitor, euthanasia, assisted suicide it can be 
said, it is not right to name this kind of organizations as tourism businesses.  

For the future studies; all studies that have been made about VAE, PAS and AS 
mobility is focused on international mobility. But most countries that practices VAE, 
PAS and AS is allowed to domestic praxis. That shows how the literalize of VAE, PAS 
and AS mobility practices are wrong. 
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Özet 
Bu çalışmanın öncelikli amacı, örgütsel adalet algısının örgütsel sinizm üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığını araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 
evrenini, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokullarında görev yapan 986 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Tam sayım 
yapılmıştır ve 400 katılımcıdan dönüt alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Kullanılan anket formu, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
demografik değişkenlere ilişkin 4 soruya, ikinci bölümde örgütsel adalet ölçeğine ilişkin 
20 ifadeye ve üçüncü bölümde ise örgütsel sinizm ölçeğine ilişkin 13 ifadeye 
verilmiştir. Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Analizde 
korelasyon, regresyon ve yapısal eşitlik testleri kullanılmıştır. Verilerin analizi 
sonucunda, örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ve negatif yönde 
bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Boyutlar bazında bakıldığında ise işlemsel adalet 
algısının örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, dağıtımsal ve 
etkileşimsel adalet algısının örgütsel sinizmi negatif yönde ve anlamlı bir şekilde 
etkilediği tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış, Örgütsel Adalet, Örgütsel Sinizm 

Abstract 
The primary purpose of this study was to investigate whether organizational 

justice perceptions have a significant effect on organizational cynicism. The universe of 
the research constitutes 986 instructors who work in social sciences vocational schools 
of state universities in Turkey. A full count was made and feedback was received from 
400 participants. Survey form was used as data collection tool. The survey form consists 
of 3 parts. The questionnaire consists of 4 questions about demographic variables, 20 
statements about organizational justice scale and 13 statements about organizational 
cynicism scale. Statistical package program was used for analysis of the data. In the 
analysis, correlation, regression and equality tests were used. As a result of data 
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analysis, it has been found that there is a significant and negative relationship between 
organizational justice perception and organizational cynicism. When the dimensions of 
organizational justice perception is researched, no significant relation between 
procedural justice perception and organizational cynicism has found but it is 
determined that distributive and interactional justice have a negative and significant 
effect on organizational cynicism.  
Keywords: Organizational Behavior, Organizational Justice, Organizational Cynicism 

GİRİŞ 
Adalet, yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının 

sağlanması ve herkese kendine uygun düşenin, kendi hakkı olanın verilmesidir. Bu 
tanımdan da yola çıkarak örgütsel adalet, örgütlerde çalışanlara ne kadar adil 
davranıldığıdır, şeklinde tanımlanabilir. Bu konuda örgüt için en önemli kavramlardan 
biri, örgüt içinde çalışanların örgütteki adaleti nasıl algıladıklarıdır. Çünkü örgütlerde 
adalet algısı, örgütsel tutum ve davranışların temel belirleyicilerinden biri olarak 
görülmektedir.  

Örgütsel adalet, örgütlerde adaletin etkilerini meydana çıkarmak için kullanılan 
bir terimdir. Diğer bir ifade ile örgütsel adalet, örgüt içerisinde iş görenlerin, iş yerinde 
ne kadar adil davranıldığı hususundaki algılarını, algının onların tutum ve davranışlarını 
nasıl etkilediğini ve örgütte de meydana getirdiği diğer etkilerin neler olduğunu 
açıklamaktadır. 

Örgütsel adalet kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Beugre ve Baron (2001) 
örgütsel adaleti; iş görenlerin çalıştıkları kurumdaki iş arkadaşlarıyla ve işverenlerle 
olan iletişimlerinde kendi algılarının nasıl şekillendiğini gösteren toplumsal bir olgu, 
Uğurlu (2009) kişilerin örgütteki adalet hisleri, Bal (2014) ise örgüt içerisindeki dağıtım 
işleyiş ve etkileşime ilişkin algıların toplamı olarak tanımlamışlardır.  

Dağıtımsal adalet, Adams’ın eşitlik kuramına dayanmakta ve kaynakların ve 
ödüllerin adaletli bir şekilde dağıtılmasını ifade etmektedir (Colquitt, Conlon, Wesson, 
Porter, Ng, 2001). Dağıtımsal adalet, girdi ve çıktıların diğer çalışanlarınki ile 
karşılaştırılması (Adams, 1965), elde edilen sonuçların beklentilere uygun olup 
olmadığının belirlenmesi (Blau, 1964) olarak açıklanmaktadır. İşlemsel adalet, sonuçları 
belirlemek için kullanılan prosedürlerin algılanan adaletidir (Fassina, Jones ve 
Uggerslev, 2008) ve aşırı ve eksik ödemeden kaçınma, kararlara katma, sonuçlar 
hakkında bilgi verme gibi örgütsel işlemlerin iş görenler arasında eşit uygulanması 
anlamına gelmektedir (Colquitt ve Chertkoff, 2002). Adaletin sosyal yönünü oluşturan 
etkileşimsel adalet ise örgütsel uygulamalarda yöneticilerin çalışanlara ne derece adil 
davrandıklarına ilişkindir. Örgütsel uygulamalardaki insan odaklılık, etkileşimsel adaleti 
daha ön plana çıkarmaktadır. Adaletin kaynağının bireyler arasındaki iletişimin temelini 
oluşturan nezaket kurallarının olduğu belirtilmektedir (Özmen, Arbak ve Süral Özer, 
2007). 

Yapılan çalışmalarda, örgütsel adalet algısının iş tatmini, örgütsel bağlılık, 
örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel özdeşleşme gibi pozitif tutum ve davranışlarla 
(Atalay, 2005; Batman, 2015; Cüce, 2012; Greenberg, 1993; Jahangir, Akbar ve 
Begum, 2006; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009, Ay ve Koç 2014) ve işten ayrılma niyeti, 
örgüte ve yöneticiye olan güvensizlik, örgütsel sinizm gibi negatif tutum ve 
davranışlarla (Bayarçelik ve Fındıklı, 2017; Naktiyok, Kızıl ve Timuroğlu, 2015; 
Shaharruddin, Ahmad ve Musa, 2016) ilişkilendirildiği görülmektedir. Ve genellikle 
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algının yüksek olduğu durumlarda pozitif tutum ve davranışların, algının düşük olduğu 
durumlarda ise negatif tutum ve davranışların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.  

Örgütsel adalet kavramı ile ilişkili negatif tutum ve davranışlar arasında ifade 
edilen ve çalışmanın konusunu oluşturan sinizim kavramı kişinin örgütüne karşı 
geliştirdiği, adaletsiz, güvensiz, dürüstlükten yoksun duygularının içerisinde bulunması 
ve bu duyguların örgüte eleştirel ve olumsuz davranışlar sergilemesiyle oluşan tutum ve 
davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Dean v.d., 1998). Bireyin örgüte yönelik, 
öfke, hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular geliştirmesi ve bu hayal kırıklıklarının tekrar 
edeceğine inanması örgütsel sinizmin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eaton (2000) 
sinizmi işgörenlerin yönetimin çalışanlar arasındaki adaleti sağlamaması, faaliyetlerinde 
dürüst olmaması, diğer çalışanların kendisinden yararlandığı gibi düşünce ve duygular 
içerisinde bulunması durumu olarak ifade etmiştir.  

Örgütsel sinizm konusunda çalışma yapan araştırmacılar, “Çalışanların örgütlerine 
duydukları olumsuz tutumların doğası nedir?” sorusunun yanıtını bulmaya 
çalışmışlardır. Bu doğrultuda, örgütsel sinizm ile ilgili çeşitli tanımları ve kuramsal 
temelleri belirlenmiştir (Kalağan, 2009). Bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine 
inanan ve buna göre herkesi çıkarcı kabul eden kimseye “sinik” ve bunu açıklamaya 
çalışan düşünceye sinizm denmektedir. Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, adalet ve 
içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban edildiği yönündedir. Sinizm, “kuşkuculuk”, 
“şüphecilik”, “güvensizlik”, “inançsızlık”, “kötümserlik”, “olumsuzluk” sözcükleriyle 
yakın anlamlara sahip olmakla birlikte, modern yorumunda, bireyin “kusur bulan, zor 
beğenir, eleştirir” anlamı daha baskın olmaktadır (Özler, Atalay ve Şahin, 2010). 

Bu çalışma, örgütsel adalet algısının sinizm üzerindeki rolüne açıklık getirmek 
üzere tasarlanmıştır. Ülkelerin gelişmesinde önemli katkıları olan öğretim elemanlarının 
örgütsel adalet algısının düşük, örgütsel sinizm düzeyinin yüksek olması durumunda, 
ülke ve örgüt açısından, verimliliğin, etkinliğin ve bağlılığın azalması gibi olumsuz 
sonuçların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda mevut çalışmanın 
araştırma modeli ve hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında, kuramsal 
olarak tartışılan değişkenler arası ilişkileri ortaya çıkarmak maksadıyla, Şekil 1’de 
gösterilen araştırma modeli oluşturulmuştur. Model, örgütsel adalet algısının ve örgütsel 
adalet boyutlarının örgütsel sinizme olan etkilerini incelemek üzere oluşturulmuştur.  

 
 

Şekil 1. Kıdem, cinsiyet, örgütsel adalet algısı ve örgütsel sinizm ilişkisi 

Şekil 1 de gösterilen araştırma modeli kapsamında aşağıdaki hipotezler 
oluşturulmuştur: 

H1. Devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında görev yapan 
öğretim elemanlarının örgütsel adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  
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H1a. Devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında görev 
yapan öğretim elemanlarının dağıtımsal adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı bir 
şekilde etkilemektedir.  
H1b. Devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında görev 
yapan öğretim elemanlarının işlemsel adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı bir 
şekilde etkilemektedir. 
H1c. Devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında görev 
yapan öğretim elemanlarının etkileşimsel adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı 
bir şekilde etkilemektedir. 

YÖNTEM 
Araştırmanın evreni, Türkiye'deki devlet üniversitelerin sosyal bilimler meslek 

yüksekokullarında 2017 yılında görev yapan 986 öğretim elemanından oluşmaktadır. 
Araştırma için kullanılan anket formu katılımcılara internet ortamında gönderilmiş ve 
tam sayım yapılmıştır. Ancak, 400 katılımcıdan dönüt alınmıştır. Geri dönüm oranı 
%40,57’dir.  

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan 
anket formu tercih edilmiştir. Anket formu, 3 kısımdan oluşmaktadır. Ankette 
demografik değişkenlere ilişkin 4 soru, literatürde yer alan ve geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları yapılmış; örgütsel adalet ölçeğine ilişkin 20 ifade ve örgütsel sinizm 
ölçeğine ilişkin 13 ifade bulunmaktadır. Örgütsel adalet algısını ölçmek amacıyla, 
Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilmiş olan, 3 boyut ve 20 maddeden 
oluşan Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye çevirisi, geçerlik ve 
güvenirlik çalışması Yıldırım (2002) tarafından yapılmış, formun güvenirliğini 
belirlemek amacıyla her alt boyut için iç tutarlık hesaplanmış, Cronbach Alpha 
katsayıları, dağıtımsal boyutta 0,23, işlemsel boyutta 0,89, etkileşimsel boyutta ise 0,95 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, her boyut için test-tekrar test yapılmıştır ve test-tekrar 
test güvenirlik katsayıları, dağıtımsal boyutta 0,44, işlemsel boyutta 0,65, etkileşimsel 
boyutta ise 0,73 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel sinizmi ölçmek amacıyla ise 1997 
yılında Brandes tarafından oluşturulmuş 14 maddelik örgütsel sinizm ölçeğinin 
Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş şekli olan, 3 alt boyut ve 
13 maddeden oluşan Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır 

Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri  

Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında, öncelikle DFA yapılarak 
ölçeklerin yapısal geçerliği belirlenmiştir. Daha sonra ölçeklerin güvenirliği için 
Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Örgütsel adalet algısının DFA sonuçları, Tablo 
1.’de verilmiştir. Örgütsel adalet algısı ölçeğine ait birinci düzey tek faktörlü, birinci 
düzey çok faktörlü, ikinci düzey çok faktörlü ve ilişkili modeller ayrı ayrı test edilmiş 
ve uyum değerleri incelenmiştir. En iyi uyum değeri, ilişkili modelde tespit edilmiştir 
(∆χ²/sd=7,004; RMSEA=0,123; CFI=0,887; GFI=0,763; RMR=0,061). Ancak, uyum 
indekslerinden sadece RMR değerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu, 
diğerlerinin daha iyileştirilebileceği görülmüş ve analiz kapsamında yapılan 
iyileştirmeler neticesinde modifiye edilmiş modele ulaşılmıştır (∆χ²/sd=3,720; 
RMSEA=0,078; CFI=0,955; GFI=0,901; RMR=0,046). 
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Tablo 1. Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği DFA 
Model ∆χ² ∆χ²/sd RMR GFI CFI RMSEA 

Birinci Düzey Tek Faktörlü  2000,073 11,765 0,583 0,696 0,794 0,164 
İlişkili 1169,672 7,004 0,061 0,763 0,887 0,123 
Birinci Düzey Çok Faktörlü 1903,425 11,197 0,092 0,645 0,805 0,160 
İkinci Düzey Çok Faktörlü 1209,069 7,197 0,330 0,755 0,883 0,125 
Modifiye Edilmiş Model (İlişkili) 543,710 3,720 0,046 0,901 0,955 0,078 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index;      GFI= Goodness 
of Fit Index; RMR= Root Mean Square. 
* p<0.05 

DFA sonuçlarına göre elde edilen örgütsel adalet algısının ölçme modeli,  
Şekil 2.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Örgütsel Adalet Algısı DFA 

Doğrulanan örgütsel adalet algısı ölçeğinin güvenirlik analizi kapsamında 
hesaplanan Cronbach alfa katsayıları; dağıtımsal adalet algısı için 0,89, işlemsel adalet 
algısı için 0,94 ve etkileşimsel adalet algısı için 0,97 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak 
da örgütsel adalet algısının Cronbach alfa katsayısı 0,97’dir. Bu durumda örgütsel adalet 
ölçeğinin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Örgütsel sinizm ölçeğinin DFA sonuçları, Tablo 2.’te verilmiştir. Örgütsel sinizm 
ölçeğine ait birinci düzey tek faktörlü, birinci düzey çok faktörlü, ikinci düzey çok 
faktörlü ve ilişkili modeller ayrı ayrı test edilmiş ve uyum değerleri incelenmiştir. En iyi 
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uyum değeri olarak ikinci düzey çok faktörlü modelde tespit edilmiştir (∆χ²/sd=7,515; 
RMSEA=0,126; CFI=0,905; GFI=0,845; RMR=0,077). Ancak, uyum indekslerinden 
sadece CFI ve RMR değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu, diğerlerinin 
daha iyileştirilebileceği görülmüş ve analiz kapsamında yapılan iyileştirmeler 
neticesinde modifiye edilmiş modele ulaşılmıştır (∆χ²/sd=3,517; RMSEA=0,079; 
CFI=0,972; GFI=0,943; RMR=0,037). 

Tablo 2. Örgütsel Sinizm Ölçeği DFA 
Model ∆χ² ∆χ²/sd RMR GFI CFI RMSEA 
Birinci Düzey Tek Faktörlü  1352,831 20,813 0,127 0,589 0,697 0,223 
Birinci Düzey Çok Faktörlü 866,236 13,330 0,416 0,755 0,811 0,176 
İlişkili 466,225 7,520 0,078 0,837 0,905 0,128 
İkinci Düzey Çok Faktörlü 466,220 7,515 0,077 0,845 0,905 0,126 
Modifiye Edilmiş Model  
(İkinci Düzey Çok Faktörlü Model) 165,322 3,517 0,037 0,943 0,972 0,079 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index;       
GFI= Goodness of Fit Index; RMR= Root Mean Square. 
* p<0.05 

DFA sonuçlarına göre elde edilen örgütsel sinizmin ölçme modeli,  
Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Örgütsel Sinizm DFA 

Doğrulanan örgütsel sinizm ölçeğinin güvenirlik analizi kapsamında hesaplanan 
Cronbach alfa katsayıları bilişsel sinizm için 0,89, duyuşsal sinizm için 0,95 ve 
davranışsal sinizm için 0,87 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak da örgütsel sinizmin 
Cronbach alfa katsayısı 0,93’tür. Bu durumda, örgütsel sinizm ölçeğinin yüksek 
derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir. 
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Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Örgütsel adalet algısı 
ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi test etmek için korelasyon, etkileşimi tespit etmek 
için regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca, örgütsel adalet boyutlarının sinizm üzerine 
etkisini test etmek maksadıyla yapısal model oluşturulmuş ve yapısal regresyon analizi 
yapılmıştır. 

BULGULAR 
Örnekleme İlişkin Bulgular  

Tablo 3. Örnekleme İlişin Bulgular 
Yaş Grubu n % 
22-26 9 2,3 
27-31 72 18,0 
32-36 125 31,3 
37-41 111 27,8 
42 ve üzeri 83 20,8 
Toplam 400 100,0 
Cinsiyet    
Kadın 232 58,0 
Erkek 168 42,0 
Toplam 400 100,0 
Eğitim Durumu    
Lisans 68 17,0 
Yüksek Lisans 229 57,3 
Doktora 103 25,8 
Toplam 400 100,0 
Kıdem Grubu   
1 yıldan az 13 3,3 
1-5 yıl 138 34,5 
6-10 yıl 136 34,0 
11-15 yıl 70 17,5 
16-20 yıl 25 6,3 
21 yıl ve üzeri 18 4,5 
Toplam 400 100,0 

 
Tablo 3 incelendiğinde, katılımcılardan 9 kişinin (% 2,3) 22-26 arası, 72 kişinin 

(% 18,0) 27-31 arası, 125 kişinin (% 31,3) 32-36 arası, 111 (% 27,8) kişinin 37-41 arası 
ve 83 kişinin (% 20,8) 42 ve üzeri olduğu; 232 kişinin (% 58,0) erkek ve 168 kişinin (% 
42,0) kadın; 68 kişinin (% 17,0) lisans, 229 kişinin (% 57,3) yüksek lisans ve 103 
kişinin (% 25,8) doktora seviyesinde mezun olduğu; 13 kişinin (% 3,3) bir yıldan az, 
138 kişinin (% 34,5) 1-5 yıl arası, 136 kişinin (% 34,0) 6-10 yıl arası, 70 (% 17,5) 
kişinin 11-15 yıl arası, 25 kişinin (% 6,3) 16-20 yıl arası ve 18 kişinin (% 4,5) 21 yıl ve 
üzeri kıdeme sahip olduğu görülmektedir.  
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Hipotezlere İlişkin Bulgular 

Örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi 
için korelasyon analizi uygulanmış ve sonuçları, Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki 
 Değişkenler  1 2 
1 Örgütsel Adalet Algısı  1  
2 Örgütsel Sinizm  -,710* 1 
* p<0,05 

Tablo 4 incelendiğinde, iki değişken arasında anlamlı, negatif yönde ve çok 
yüksek seviyede (r = -, 710 p<,05) bir ilişki bulunduğu görülmektedir.  

Örgütsel adalet algısının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini belirlemek 
maksadıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenlerin genel ortalama 
puanları kullanılarak yapılan regresyon analizine ilişkin bulgular, Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Örgütsel adalet algısının örgütsel sinizme etkisi 
ΔR2 F P 

0,505 405,481 0,000 
 Katsayı  

(Standardize Edilmemiş) 
P 

Değişken (Örgütsel Sinizm)  4,411 0,000 
Sabit (Örgütsel Adalet) -0,620 0,000 

Tablo 5 incelendiğinde, örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerinde %50 oranında 
etkisi olduğu görülmektedir (ΔR2=0,505). Diğer bir ifadeyle, örgütsel sinizmin ortaya 
çıkmasında örgütsel adaletin etkisi, %50 iken, örgütsel sinizm diğer değişkenlerden 
%50 oranında etkilenmektedir. Ayrıca, tabloda, örgütsel adaletteki bir birimlik 
iyileşmenin, örgütsel sinizmi 0,62 birim azaltabileceği görülmektedir. Buna göre, H1 
hipotezi; ‘Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler meslek 
yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel adalet algısı, 
örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde etkilemektedir.’ desteklenmiştir.  

Örgütsel adalet boyutları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ve etkiyi test etmek 
maksadıyla, yapısal model oluşturulmuş ve yapısal regresyon analizi yapılmıştır. 
Yapısal modele ilişkin uyum indeksleri tablo 6’da verilmiştir. Uyum indeksleri 
incelendiğinde, RMR haricindeki diğer değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer 
almadığı görülmüştür. Bu nedenle, daha yüksek uyum değerlerinin varlığı araştırılmış 
ve modelde yapılan iyileştirmeler sonucunda kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer alan 
uyum değerleri elde edilmiştir.  

 

Tablo 6. Yapısal eşitlik modeli uyum değerleri 
Model ∆χ² ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 
Yapısal Model 753,649 3,153 0,097 0,844 0,799 0,077 
Modifiye Edilmiş Yapısal 
Model 1763,756 3,486 0,079 0,911 0,899 0,068 

 * p<0.05 
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Örgütsel adalet algısı alt boyutlarının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini 
belirlemek için oluşturulan yapısal model kullanılarak, yol analizi yapılmış ve sonuçları 
Tablo  7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının örgütsel sinizm 
üzerindeki etkisi 

   Regresyon Katsayısı S.E. P 
Dağıtımsal Adalet Algısı à Örgütsel Sinizm -,292 ,052 ,000 
İşlemsel Adalet Algısı à Örgütsel Sinizm -,029 ,079 ,714 
Etkileşimsel Adalet Algısı à Örgütsel Sinizm -,217 ,086 ,012 
* p<0.05 

Tablo  7’ye göre, işlemsel adalet algısının örgütsel sinizm üzerinde herhangi 
anlamlı bir etkisi bulunmazken (β=-,029, p>0,05), dağıtımsal adalet algısı ve 
etkileşimsel adalet algısının negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (β=-
,292;-,217, p<0,05). Buna göre, H1a, hipotez; ‘Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 
sosyal bilimler meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının 
dağıtımsal adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde etkilemektedir.’, ve 
H1c, ‘Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler meslek 
yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının etkileşimsel adalet algısı, 
örgütsel sinizmi anlamlı bir şekilde etkilemektedir.’, desteklenirken, H1b hipotezi; 
‘Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler meslek yüksekokullarında 
görev yapan öğretim elemanlarının işlemsel adalet algısı, örgütsel sinizmi anlamlı 
bir şekilde etkilemektedir.’, desteklenememiştir.  

SONUÇ  
Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle bilgiye erişim olanaklarının artması; 

kişilerin eğitim seviyesinin yükselmesiyle kişilerin beklentilerinin artması ve rekabetin 
her geçen gün daha da yoğunlaşması; işveren ile iş gören, yönetici ile ast, müşteri ile 
üretici, üretici ile tedarikçi ilişkilerini de son derece önemli hale getirmektedir. Uyum 
yeteneğinin ön plana çıktığı bu süreçte, çalışma ortamının daha barışçıl şekilde 
düzenlenmesi gerektiği konusunda araştırmacı ve akademisyenler ortak bir görüşe 
sahiptir. Özellikle, bilgi üreten, ülkelerin gelişmesinde katkı sağlayan akademisyenlerin 
daha verimli, etkili ve etkin çalışabilmeleri için niteliklerini geliştirmeye olanak tanıyan 
çalışma ortamına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Akademisyenlerin örgüte yönelik tutum ve davranışları üzerine yapılan 
çalışmalara bakıldığında, bu tutum ve davranışlarda ve buna bağlı olarak iş 
performanslarında örgütsel adalet algısının önemli etkisinin olduğu görülmektedir. 
Örgütsel adalet algısının; yüksek olduğu durumlarda pozitif tutum ve davranışların, 
düşük olduğu durumlarda negatif tutum ve davranışların ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir (Arı, 2015; Kutanis ve Çetinel, 2010; Naktiyok v.d., 2015). Örgütsel 
adalet algısının düşük olduğu durumlarda ortaya çıkabilecek negatif tutum ve 
davranışlardan biri de, sinizm davranışıdır.  

Türkiye’deki devlet üniversitelerinin sosyal bilimler meslek yüksekokullarında 
görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel adalet algısının sinizm üzerine etkisinin 
araştırıldığı bu çalışmada, örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında anlamlı, 
negatif yönde ve 0,50 oranında bir ilişki tespit edilmiştir. Fitz Gerald (2002)’ın üretim 
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işletmesi çalışanları, James (2005)’in kırsal bölge okullarındaki çalışanlar, Köybaşı, 
Uğurlu ve Öncel (2017)’in ve Özgen ve Turunç (2017)’un öğretmenler ve Tokgöz 
(2011)’ün elektrik dağıtım işletmesi çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarının bu çalışma ile paralel olduğu görülmektedir. Kişilerin kendilerine adil 
davranılmadığını düşündüklerinde, bundan rahatsızlık duymaları ve bunu davranışlarına 
yansıtmaları beklenen bir sonuçtur.  

Bu çalışmada, örgütsel adalet boyutlarının sinizm üzerine etkisi de araştırılmıştır. 
Dağıtımsal adalet algısı ve etkileşimsel adalet algısının sinizmi anlamlı ve negatif yönde 
etkilediği sonucuna varılırken, işlemsel adalet algısının sinizm üzerinde anlamlı bir 
etkisi bulunamamıştır. Buradan hareketle, öğretim elemanlarının, kaynakların 
dağıtılması ve iletişim süreçlerindeki adalete, işlemsel adaletten daha çok önem verdiği 
sonucuna varılabilir. Benzer çalışmalar incelendiğinde, genellikle araştırmaların, 
örgütsel adalet algısının tüm boyutlarının sinizmi anlamlı ve negatif yönde etkilediği 
sonucuna vardığı (Köybaşı v.d., 2017; Özgen ve Turunç, 2017; Shaharruddin, 2016), 
ancak bazı araştırmalardan da farklı sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. 
Shaharruddin (2016), icra memurları üzerinde yaptığı araştırmasında bu çalışmanın 
sonucunu desteklerken, Fitz Gerald (2002), bir üretim işletmesi çalışanları üzerinde 
yaptığı araştırmasında dağıtımsal adalet ile sinizm arasında anlamlı ve negatif yönde 
ilişki olduğunu ortaya koymuş, diğer boyutların sinizm üzerinde anlamlı bir etkisi 
olmadığını belirtmiştir. Çetin, Özgan ve Bozbayındır (2013) ise ilköğretim 
öğretmenlerine yönelik yaptıkları araştırmalarında, işlemsel ve etkileşimsel adalet 
algısının sinizmi anlamlı ve negatif yönde etkilediği, dağıtımsal adalet algısının sinizm 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Araştırmaların farklı 
sonuçlar ortaya koymasında, araştırmaların yapıldığı sektörlerin, kullanılan anket 
formlarının, yapılan işlerin niteliğinin ve örgüt kültürlerinin farklı olmasının etkili 
olduğu düşünülebilir. 

Sonuç olarak,  bu çalışma ile çalışma ortamında adil olmayan uygulamalara maruz 
kalan bireylerin sinik davranışlarda bulunabileceği ortaya konmuştur. Özellikle, 
kurumsal itibarın ön plana çıktığı günümüzde, örgütünü kötüleyen ve karalayan, 
çalışma ortamının huzurunu bozucu davranışlar sergileyen ve çalışma barışını ortadan 
kaldıran sinik tutum ve davranışların onaylanması mümkün değildir.  

Algıların yönetilmesi, çalışma barışının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, 
idarecilerin ve kıdemlilerin çalışma ortamını düzenleyici davranışlarda bulunması, terfi, 
ilerleme, ödül, performans değerlendirme sistemlerinde objektif kriterlerin esas 
alınması, çalışanlara her konuda fırsat eşitliği sağlanması, bilgi paylaşımında şeffaf ve 
adil olunması, çalışma ortamının huzurunu bozacak, kayırmacılığı ortaya çıkaracak 
davranışlarda bulunulmaması, yöneticilerin çalışanlar ve olaylar hakkında daha fazla 
bilgi sahibi olması örgütsel adalet algısını yükseltip sinizm düzeyini azaltabilecektir.  

İleride yapılacak çalışmalarda, örgütsel sinizmle örgütsel adalet algısı arasındaki 
etkileşimde rol oynayabilecek bireysel, örgütsel ve çevresel faktörlerin araştırılması 
katkı sağlayıcı olacaktır. Ayrıca, bu tür çalışmaların kar amacı olan işletmelerde de 
yapılarak daha açıklayıcı bulgulara ulaşılması yararlı olacaktır.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Justice is to ensure rights possessed by law are used by every individual. 
Organizational justice can be defined as how fairly the employees are treated in 
organizations. Organizational justice is the sum of perceptions of distribution, operation 
and interaction within an organization (Bal, 2014). Distributive justice expresses the 
distribution of resources and awards fairly (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, Ng, 
2001). Operational justice is the perceived justice of the procedures used to determine 
results (Fassina, Jones and Uggerslev, 2008). Interactional justice is related to how 
fairly directors behave to employees in organizational practices (Özmen, Arbak and 
Süral Özer, 2007).  

Organizational cynicism can be defined as one thinking his/her own organization 
is unjust, insecure, lacks honesty and because of these considerations, exhibiting critical 
and negative behaviors toward the organization (Dean et al., 1998). 

This study is designed to clarify the role of organizational justice perception on 
cynicism. The research has been intended toward instructors. Within the scope of the 
research, the following hypotheses have been established: 

H1. Organizational justice perception of instructors, working in social sciences 
vocational schools of state universities in Turkey, influences organizational cynicism 
significantly.  

H1a. Distributional justice perception of instructors, working in social 
sciences vocational schools of state universities in Turkey, influences 
organizational cynicism significantly. 

H1b. Operational justice perception of instructors, working in social sciences 
vocational schools of state universities in Turkey, influences organizational 
cynicism significantly. 

H1c. Interactional justice perception of instructors, working in social 
sciences vocational schools of state universities in Turkey, influences 
organizational cynicism significantly. 

Method 
The universe of the research consists of 986 instructors who work in the social 

sciences vocational schools of state universities in Turkey in 2017. The questionnaire 
form used for the research was sent to the participants on internet and full count was 
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made. However, feedback was received from 400 participants. Statistical package 
program was used for analysis of data. 

Findings 

In order to determine the relationship between organizational justice perception 
and organizational cynicism, correlation analysis was done and it was found that there is 
a significant and negative relationship between the two variables (r = -, 710, p <0.05). 
Simple linear regression analysis was conducted to determine the effect of 
organizational justice perception on organizational cynicism. And it is seen that 
organizational justice have a 0.5 ratio effect on organizational cynicism (ΔR2 = 0,505). 
In addition, it is seen that an unit increase in organizational justice can reduce 
organizational cynicism by 0.62 units. When people think they are not treated fairly, it 
is expected that, they feel uncomfortable and reflect this on their behaviors. 

In order to test the relationship and effect between organizational justice 
dimensions and organizational cynicism, a structural model was created and structural 
regression analysis was done. Using the structural model, path analysis was done and it 
is found that the distributional justice perception and interactional justice perception 
have a negative and significant effect (β=-,292;-,217, p<0,05), while operational justice 
perception have no significant effect on organizational cynicism (β = -, 029, p> 0.05). 
According to these results, it can be concluded that justice in the allocation of resources 
and communication processes are more important than operational justice for 
instructors.  

Conclusion 
With this study which investigates the effect of organizational justice perception 

on cynicism of the instructors working in social sciences vocational schools of state 
universities in Turkey, it has been revealed that individuals who are exposed to unfair 
practices in the working environment may behave cynical. 

To manage perceptions, to take precautions for the protection of working peace, 
regulatory behaviors of managers and senior officials for working environment, to base 
objective criteria in promotion, progress, reward, performance evaluation systems, equal 
opportunity for employees in every subject, to be transparent and fair in information 
sharing, to prevent behaviors that will disturb working peace and cause favoritism 
increase the perception of organizational justice and decrease the level of cynicism.  

In the future studies, investigation of the individual, organizational and 
environmental factors that can play a role in the interaction between organizational 
cynicism and organizational justice perception will be contributors. Also, it would be 
useful to reach more explanatory findings by making such studies on profit-making 
businesses. 
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Özet 
Yatırım ve finansman kararlarının etkinliği, sermaye maliyetinin düşürülmesi ve 

bunun sonucunda piyasa değerinin maksimize edilmesinde belirleyici bir rol 
oynamaktadır. Bu çerçevede, firmaların finansal performanslarını arttırarak, sürdürebilir 
rekabet avantajlarını koruma istekleri yatırım ile finansman kararlarının ve ilgili 
göstergelerin piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılmasını önemli ve gerekli 
kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yatırım ve finansman kararlarının piyasa değerine 
etkisini analiz ederek, ilgili kararların piyasa değerini hangi yönde etkilediğini ortaya 
koymaktır. Bu amaçla, çalışmada 2010-2014 yılları arasında verilerine düzenli olarak 
ulaşılabilen halka açık 274 reel sektör firması alınmış ve panel veri analizi yöntemiyle 
incelenmiştir.  Yapılan analizler sonucunda, yatırım kararlarını verimlilik düzeyinde 
açıklayan değişkenlerden maddi duran varlık devir hızı ve yeniden yatırım oranı ile 
karlılık düzeyinde açıklayan aktif karlılık oranı değişkenlerinin firmaların piyasa değeri 
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Yatırım kararlarını, verimlilik 
düzeyinde açıklayan borç ve aktif devir hızı oranlarının piyasa değerini negatif 
etkilediği, alacak ve stok devir hızının ise piyasa değerine etki etmediği tespit edilmiştir.  
Ayrıca, finansman kararlarını temsil eden sermaye yapısı ve likidite düzeyinin ise ilgili 
dönemde firmaların piyasa değeri üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Piyasa değeri, yatırım kararları, finansman kararları, panel veri 
analizi, Türkiye. 
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Abstract 

The effectiveness of investment and financing decisions has a decisive role in 
lowering the cost of capital and, ultimately in maximizing market value. It is significant 
and necessary to explore the impact of investing, financing decisions and relevant 
indicators on market value with considering firms' financial performance and 
protecting their sustainable competitive advantage. The objective of this paper is to 
examine the impact of investing and financing decisions on the market value and to 
determine in which direction these relevant decisions affect the market value. For this 
purpose, 274 real public sector firms, which are regularly accessible during 2010-2014 
have been selected and panel data analysis have been utilized. Findings state that asset 
turnover rate, the rate of reinvestment variable which explain the investment decisions 
at the level of productivity, and the return on assets have a positive effect on the market 
value of the firms. Furthermore, debt turnover rate and the asset turnover rate which 
explain the investment decisions at the level of productivity negatively affect the market 
value, while the receivables turnover and stock turnover ratios have no effect. 
Additionally, capital structure and liquidity level representing financing decisions have 
been found no significant effect on the market value. 

Keywords: Market value, investing decisions, financing decisions, panel data analysis, 
Turkey. 

GİRİŞ 

Günümüzde finansal piyasalardaki küreselleşmenin beraberinde getirdiği finansal 
liberalleşme, finansal yenilikler, teknolojik gelişmeler, yaşanan finansal krizler, firma 
birleşme ve devralmalarının artması firmaların piyasa değeri üzerinde önem etkiler 
yaratmaktadır. Piyasa değeri, işletme performansının en önemli göstergesi olarak 
sermaye yapısı ve yatırım kararları ile etkileşim halindedir.  Yatırım ve finansman 
kararlarının etkinliği, sermaye maliyetinin düşürülmesi ve bunun sonucunda piyasa 
değerinin maksimize edilmesi amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu çerçevede 
işletmelerin karlılıklarını ve finansal performanslarını artırmak, sürdürebilir rekabet 
avantajlarını koruma istekleri sermaye yapısı ve yatırım kararlarının piyasa değeri 
üzerindeki etkisinin araştırılmasını önemli ve gerekli kılmıştır.  

Sermaye yapısı ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi açıklayan teorideki temel 
yaklaşımlar geleneksel yaklaşım, net gelir yaklaşımı, net faaliyet gelir yaklaşımı ile 
Modigliani ve Miller yaklaşımı olarak literatürde ele alınmaktadır.  Bu yaklaşımlar; 
optimal bir sermaye yapısının bulunup bulunmadığı ve sermaye yapısının değişimi ile 
piyasa değerinin arasındaki ilişkiyi farklı bakış açıları ile ele almaktır.   Bu çerçevede 
literatürde sermaye yapısının ve finansal oranların piyasa değeri ile ilişkisini ele alan 
çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  

Ayrıca, yatırım kararları ile finansal performans ve piyasa değeri arasındaki 
ilişkiyi test eden çalışmalara literatürde sıklıkla rastlanmaktadır.  Shin ve Soenen (1998) 
işletme sermayesi ile finansal performans ilişkisini inceleyen ilk isimler arasında yer 
almaktadır. Bu ilişkiyi Deloof (2003), Gill vd. (2010), Ching vd. (2011), Türk firmaları 
için ise, Karaduman vd. (2011), Vural vd. (2012), Kendirli ve Konak (2014) ve Keskin 
ve Gökalp (2016) de yaptıkları çalışmalarda sınamışlardır. Ayrıca De Almeida ve Eid 
(2014), Ata ve Buğan (2016) işletme sermayesi ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi 
incelemeye yönelik araştırmalar yapmışlardır. 
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Çalışmada, yatırım ve finansman kararlarının piyasa değerine etkisini analiz 
ederek, ilgili kararların piyasa değerini hangi yönde etkilediğini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Firmaların aldığı yatırım kararları; varlık yatırım düzeyi, varlıkların 
etkin kullanılması ve karlılık ile ilişkili iken, yatırım kararlarının ise sermaye yapısı 
kararları, kısa ve uzun vadeli borçlanma düzeyi ve likidite oranları ile ilgili olduğu 
bilinmektedir. Alınan tüm bu kararların etkinliğine ilişkin en temel gösterge ise 
firmaların sahip olduğu piyasa değeridir. Bu amaç doğrultusunda, 2010-2014 yılları 
arasında verilerine düzenli olarak ulaşılabilen halka açık 274 reel sektör firmasının söz 
konusu kararlara ilişkin finansal göstergeleri,  panel veri analizi yöntemiyle 
araştırılmıştır.  

Çalışma, giriş bölümünün ardından literatür taraması, metodolojinin açıklanması, 
araştırma bulguları ve sonuç bölümleriyle yapılandırılmıştır. Literatür taramasında 
temel teorik yaklaşımlar ve bu yaklaşımları referans alarak yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verilmiştir. Metodoloji kısmında, çalışmanın amacı ve yöntemine, kullanılan veri 
seti ve kısıtlara, değişkenlere, modele ve istatistiki analizlere yer verilmektedir. Yapılan 
analiz sonrasında elde edilen araştırma bulguları sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. 

LİTERATÜR TARAMASI 
Literatürde yatırım ve finansman kararları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik çalışmaların öneminin son yıllarda arttığı görülmektedir. Sermaye 
yapısının piyasa değeri ile ilişkisini inceleyen temel teorik yaklaşımlar net gelir 
yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani-Miller 
yaklaşımıdır. 

Net gelir yaklaşımını literatürde Durand (1952)’ın, çalışmasında tanımlanmıştır. 
Net gelir yaklaşımının temel varsayımı sermaye payı içerisindeki borç payı artarken, 
borç ve öz sermaye maliyetinin sabit kalmasıdır. Bu yaklaşıma göre öz kaynak maliyeti 
borçlanma maliyetinden yüksek olduğu için sermaye yapısındaki borç payının 
artırılması sermaye maliyetini düşürmekte ve piyasa değerini artırmaktadır. Durand, 
çalışmasında net faaliyet geliri yaklaşımına da yer vermiştir. Temel varsayımı sermaye 
payı içerisindeki borç payı arttıkça borçlanma maliyetinin sabit kalmasına karşılık öz 
sermaye maliyetinin yükselmesidir. Bu yaklaşımda sermaye maliyeti sabittir ve sermaye 
yapısındaki değişimlerin piyasa değeri üzerinde etkisi yoktur. Geleneksel yaklaşımda 
tek bir optimal sermaye yapısı bulunmakta olup, belli bir düzeye kadar borçlanma 
sermaye maliyetini düşürmekte, bu seviyeden sonra ise yükseltmektedir. 

Modigliani ve Miller (1958) çalışmalarında bazı varsayımlar altında piyasa 
değerinin sermaye yapısından etkilenmediğini savunmaktadır. Bu varsayımlara göre, 
yatırımcılar getiri ve risk konularında bilinçli olup homojen yatırım beklentilerine 
sahiptir,  tasarruf sahipleri sermaye piyasası ile bilgilere eşit ve bedelsiz olarak 
ulaşabilmektedir. Vergi ve iflas maliyetleri, menkul kıymet ihracında, alım satımında ya 
da borç vermede maliyet bulunmamaktadır. Modigliani ve Miller (1963), 1958 yılında 
hazırladıkları modele ilave olarak kurumlar vergisini de dahil etmişlerdir. Borçlara 
uygulanan vergi tasarrufu ile sermaye yapısındaki borç artışı öz kaynaktaki artışa 
kıyasla daha avantajlı bir konuma geçmiştir. Ek olarak, Miller (1977), Haugen ve 
Senbet (1978) modele kurumlar vergisinin yanında gelir vergisini de ilave etmiştir. 
Borçlanmanın getirdiği vergi tasarrufunun ileride yükümlülükleri yerine getirmede 
sıkıntı yaratacağını, bunun da iflas maliyetine yol açabileceğini öne sürmüştür. Bu 
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bağlamda, Jensen ve Meckling (1976), Fama (1980) temsil maliyeti; Myers ve Majluf 
(1984) ise asimetrik bilginin maliyeti ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.  

Literatürde yatırım kararları ile piyasa değeri ve finansal performans arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaların genellikle işletme sermayesi ile piyasa değeri ve finansal 
performans arasındaki ilişkiyi sınamaya yönelik olduğu görülmektedir.   

Shin ve Soenen (1998) işletme sermayesi ile finansal performans arasındaki 
ilişkiyi ilk ele alan isimler arasında yer almaktadır. Çalışmalarında işletme sermayesi ile 
karlılık arasındaki ilişkiyi 1975-1994 yılları aralığındaki ABD firmaları kullanılarak 
incelenmiş ve işletme sermayesi ile karlılık arasında negatif yönde güçlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. Gill vd. (2010) de işletme sermayesi yönetimi ile karlılık arasındaki ilişkiyi 
Amerikan firmaları üzerinde araştırmışlardır. Ogundipe vd. (2012) firmaların dönen 
varlık göstergelerinin firma performansı ve piyasa değerine etkisini Nijerya’daki 
firmalar, Bandara (2015) ise çalışma sermayesi yönetim politikasının piyasa katma 
değeri üzerine etkisini Sri Lanka’daki firmalar üzerinde incelemiştir. 

Luo ve Hachiya (2005), Tokyo Borsası’nda faaliyet gösteren Japon firma 
verilerinden yararlandıkları çalışmalarında nakit düzeyinin piyasa değerini negatif 
yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Lee ve Lee (2009)’nin 2001-2005 
yılları arasında Malezya, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Tayland ülkelerinden 
oluşan Asya ülkeleri üzerinde yaptıkları çalışmada nakit düzeyinin firma değeri 
üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmanın uygulama alanını oluşturan Türkiye’de yapılan çalışmalara 
bakıldığında bu alanda konuyu farklı yönleri ile ele alan çalışmaların bulunduğu 
görülmektedir. Birgili ve Düzer (2010), 2001-2006 yıllarını kapsayan İMKB’ye kayıtlı 
şirketler üzerine yaptıkları çalışmada finansal oranlar ile firma değeri etkileşimini analiz 
etmişlerdir. Yapılan analizde firmaların likit varlık düzeyinin, hisse senedi 
performansının ve finansal yapısının firma değeri üzerindeki etkisinin daha fazla 
olduğu; ancak karlılık ve faaliyet oran grubunu temsil eden diğer oranların ise firma 
değeri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.    

Benzer biçimde Ayrıçay ve Türk (2014),  2004-2011 yılları arasında BIST’e 
kayıtlı firmaların finansal oranları ile firma değeri ilişkisini araştırmışlardır. Elde 
ettikleri bulguların sonucunda, likidite oranı ve borsa performans göstergelerinin firma 
değeri üzerinde olumlu etkisi varken,  aktif devir hızı ve borçlanmanın ise negatif bir 
etkisi olduğu bulunmuştur. Altan ve Arkan (2011), IMKB de faaliyet gösteren reel 
sektör verilerinden yararlandıkları çalışmalarında firma değerlerinin firmaların finansal 
yapılarından etkilendiğini belirtmişlerdir. 

İnci (2014), BIST’teki sanayi şirketleri üzerine yaptığı çalışmada, söz konusu 
şirketlerin finansal yönetim kararlarının karlılık ve piyasa değerine etkilerini panel veri 
analizi yöntemiyle incelemiştir.  2003-2012 yıllarını kapsayan çalışma sonucunda, firma 
değeri ve karlılık oranlarının nakit temettü dağıtımı, devir hızları, aktif büyüme ve 
likidite oranları ile pozitif yönlü, sermaye yapısı ve duran varlık yapısıyla negatif yönlü 
ve anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Kutukız vd. (2016) güncel çalışmasında, BİST 
Turizm Endeksinde yer alan 8 firmanın 2010-2015 yılına ilişkin sermaye yapısıyla ilgili 
finansal oranların piyasa değerine etkisini ele almış ve toplam borç ile uzun vadeli 
borçlanma oranının artmasının piyasa değeri üzerinde olumlu etkisini incelemişlerdir. 
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Burca (2008), finansal yapı ile piyasa değeri arasındaki ilişkinin varlığını, yönünü 
ve gücünü 1996- 2006 yılları arasında İMKB, BOVESPA, NYSE ve FTSE’de 
korelasyon analizi ve panel regresyon analizi yöntemleriyle analiz etmiş, inceleme 
kapsamına alınan tüm borsalar için finansal yapı ile firma değeri açısından anlamlı ve 
olumlu yönlü ilişki bulmuştur. Dinçergök (2010), Türkiye, Arjantin, Brezilya,  
Endonezya ve Meksika için karşılaştırmalı olarak firma ve sektöre özgü finansal yapıyı 
etkileyen faktörleri incelemiştir. Demirdöven (2013) sermaye yapısı teorilerinin 
geçerliliğini Türkiye ve Brezilya için geçerliliğini test ederek sonuçların benzer ve farklı 
yönlerini araştırmıştır.  

Ayrıca, Karaduman vd. (2011) ve Keskin ve Gökalp (2016) çalışma sermayesi 
yönetiminin firmaların performansına etkisini, Çakır ve Küçükkaplan (2012) çalışma 
sermayesine etki eden faktörlerin firmanın karlılığı ve piyasa değeri ilişkisini, 
Küçükkaplan (2013) firmaların içsel değişkenleri ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Benzer şekilde Ata ve Buğan (2016) da çalışma sermayesi ile firma 
değeri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Söz konusu çalışmalarda panel veri analiz 
yöntemi kullanılmıştır. 

Bu çalışmada ise, firmaların en temel amacı olan değer maksimizasyonuna etkisi 
olan yatırım kararları ve yatırımların hangi koşullarda nereden ve nasıl sağlanacağı 
konusuyla ilişkili finansman kararlarının önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
çalışmada, 2010-2014 yıllarını kapsayan dönemde halka açık reel sektör firmalarının 
yatırım kararlarını temsil eden verimlilik ve karlılık oranları ile finansman kararlarını 
temsil eden sermaye yapısı ve likidite oranlarının piyasa değeri üzerindeki etkisi panel 
veri analiz yöntemi ile araştırılmıştır. 

METODOLOJİ 
1. Çalışmanın Amacı ve Kullanılan Yöntem 
Çalışmanın amacı, yatırım ve finansman kararlarının piyasa değerine etkisini 

analiz ederek, ilgili kararların piyasa değerini hangi yönde etkilediğini ortaya 
koymaktır.  

Çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Panel veride hem zaman hem 
mekan boyutu bulunmakta, aynı kesit birimleri zaman içinde gözlenmektedir.(Gujarati 
ve Porter, 2014). Çalışmada, panel veri analizinin kullanılmasının nedenlerinden biri 
zaman serisi ve yatay kesit verilerinin birleştirilmesiyle oluşması ve daha fazla gözlem 
sayısı ile örneklem rassallığına sahip olmasıdır. Ayrıca, modele dahil edilmeyen veya 
ölçülemeyen değişkenlerin etkisini kontrol etmeye imkan sağlaması, dinamik ilişkiyi 
ortaya çıkarması, ekonometrik analizlerde yatay kesit ve zaman serisi verilerine göre 
daha etkin sonuçlar elde edilmesine olanak vermesi de panel veri analizinin tercih 
edilme nedenlerindendir. Panel veri analizi için gerekli verinin toplanması, her iki boyut 
verilerinin ayrı ayrı toplanmasından daha zor olmasına karşın gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Hsiao, 2006). 

2. Çalışmada Kullanılan Veri Seti ve Kısıtlar 
Çalışma, 2010-2014 yılları arasında verilerine düzenli olarak ulaşılabilen BİST’de 

işlem gören reel sektörde faaliyet gösteren 274 şirketin verilerini kapsamaktadır. 
Örneklem, finans sektöründe yer alan firmaların bilanço yapıları farklılık 
gösterdiğinden, reel sektörde faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır. Çalışmada 
kullanılan veriler Bloomberg Professional Veri Tabanından elde edilmiş, uç değerlerden 
arındırılarak analizler STATA 13 programında yapılmıştır. 
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Çalışmanın kısıtları, BİST’de 2010-2014 yılarında işlem gören reel sektörde 
faaliyet gösteren firma verilerini kapsaması, dengeli panel veri kullanıldığından eksik 
yılların bulunduğu firmaların veri setinden çıkarılması ve veri setinin uç değerlerden 
arındırılmasıdır. 

3. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 
Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak firmaların piyasa değerini temsil eden 

piyasa kapitalizasyon değeri kullanılmıştır. Piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri 
göstergelerinden biri olup hisse senedi fiyatının dolaşımdaki hisse senedi sayısıyla 
çarpılmasıyla elde edilmektedir. Logaritmik dönüşüm ile değerler arasındaki 
farklılıkların azaltılarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Kullanılan bağımsız değişkenler, yatırım kararlarını temsil eden borç devir hızı, 
alacak devir hızı, aktif devir hızı, stok devir hızı, varlık yeniden yatırım oranı, maddi 
duran varlık devir hızı oranlarından oluşan verimlilik oranları ve aktif karlılık oranı iken 
finansman kararlarını temsil eden toplam borç/öz kaynak oranı ve nakit oranıdır. İlgili 
değişkenler, Tablo 1’de yatırım ve finansman kararları ana başlıkları altında kategorize 
edilmiştir. Bağımsız değişkenler bağımlı değişken ile yüksek, kendi aralarında düşük 
korelasyona sahip olacak şekilde çalışmaya dahil edilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler Tablosu 

Değişkenler Kısaltmalar Açıklamalar 
Bağımlı Değişken     

Piyasa Kapitalizasyon Değerinin Logaritması LPKap Piyasa kapitalizasyonunun logaritma 
değeri 

Bağımsız Değişkenler     

Yatırım Kararları     
Verimlilik Oranları     

Borç Devir Hızı BDH Kredili alışların ortalama ticari borçlara 
oranı 

Alacak Devir Hızı ALDH Net satışların ortalama ticari alacaklara 
oranı 

Aktif Devir Hızı AKDH Net satışların aktif toplamına oranı 

Stok Devir Hızı SDH 
Satılan malın maliyetinin ortalama 
stoklara oranı veya net satışların 
ortalama stoklara oranı 

Varlık Yeniden Yatırım Oranı VYYO Sermaye harcamalarının amortismana 
oranı 

Maddi Duran Varlık Devir Hızı MDVDH Net satışların ortalama maddi duran 
varlıklara oranı 

Karlılık Oranları     
Aktif Karlılık Oranı AKO Net karın aktif toplamına oranı 

Finansman Kararları     
Kaldıraç Oranları     

Toplam Borç/Toplam Öz kaynak Oranı TBTÖ Toplam borcun toplam öz kaynaklara 
oranı 

Likidite Oranları     

Nakit Oran NO Hazır değerler ve menkul kıymetler 
toplamının kısa vadeli borçlara oranı 
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4. Çalışmanın Modeli 

Çalışmada kullanılan model aşağıda yapılandırılmaktadır. Modelde yer alan i 
işletme sayısını, t dönem sayısını, a sabit terimini ve e hata terimini temsil etmektedir. 

 =  +  +  +  +  + 
 +  +  +   +  

 

İSTATİSTİKİ ANALİZLER 

1. Tanımlayıcı İstatistikler 
Çalışmada kullanılan veriler uç değerlerden arındırılarak 617 gözlem değerine 

ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin ortalama değerleri aşağıda 
özetlenmektedir. 

İlgili dönemde,  toplam borçların toplam öz kaynaklara oranının % 59.21 olduğu 
ve firma varlıklarının % 37.19’unun yabancı kaynaklarla, % 62.81’inin öz kaynaklarla 
finanse edildiğini göstermektedir. Bu durum, finansal piyasaların yeterince gelişmediği 
piyasalarda, firmaların varlık yatırımlarını daha fazla öz kaynak ile finanse ettiği ve bu 
durumda firmaların borç kaldıracından yeterli derecede yararlanamadıklarını 
göstermektedir. 

Analiz kapsamında bağımsız değişkenlere korelasyon analizi uygulanarak 
birbirileriyle aralarındaki yüksek korelasyon sebebiyle oluşan çoklu bağlantı 
probleminin varlığı araştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda çoklu bağlantı 
probleminin olmadığı tespit edilmiş olup korelasyon matrisi Tablo 2’de yer almaktadır.   

 
Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

 

Bağımsız	  
Değişkenler	  	  

BDH	   ALDH	   AKDH	   SDH	   VYYO	   MDVDH	   AKO	   TBTÖ	   NO	  

BDH	   1.0000	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ALDH	   0.0705	   1.0000	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   (0.0781)*	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

AKDH	   -‐0.0451	   0.0096	   1.0000	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   (0.2594)	   (0.8097)	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  

SDH	   0.0742	   0.1264	   0.0506	   1.0000	   	   	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   (0.0637)*	   (0.0015)***	   (0.2062)	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  

VYYO	   -‐0.0430	   0.1117	   -‐0.0065	   -‐0.0530	   1.0000	   	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   (0.2831)	   (0.0051)***	   (0.8718)	   (0.1857)	   	   	   	  	   	  	   	  	  

MDVDH	   -‐0.1227	   -‐0.0601	   0.5213	   0.0895	   -‐0.0508	   1.0000	   	  	   	  	   	  	  
p	  değeri	   (0.0021)***	   (0.1331)	   (0.0000)***	   (0.0252)**	   (0.2042)	   	   	  	   	  	   	  	  

AKO	   0.2699	   -‐0.0065	   0.1428	   -‐0.0128	   0.0680	   0.0129	   1.0000	   	   	  
p	  değeri	   (0.0000)***	   (0.8705)	   (0.0003)***	   (0.7492)	   (0.0892)*	   (0.7466)	   	   	   	  

TBTÖ	   -‐0.0881	   0.0165	   0.1261	   0.1061	   0.0241	   0.0349	   -‐0.2952	   1.0000	   	  
p	  değeri	   (0.0275)**	   (0.6798)	   (0.0016)***	   (0.0079)***	   (0.5469)	   (0.3840)	   (0.0000)***	   	   	  

NO	   0.1494	   0.3376	   -‐0.2560	   -‐0.0703	   0.0260	   -‐0.0679	   0.1778	   -‐0.2329	   1.0000	  
p	  değeri	   (0.0002)***	   (0.0000)***	   (0.0000)***	   (0.0790)*	   (0.5169)	   (0.0894)*	   (0.0000)***	   (0.0000)***	   	  
***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10 
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Yatırım kararlarını verimlilik düzeyinde temsil eden, BDH ile MDVDH arasında 
% 1 düzeyinde anlamlı negatif, AKDH ile MDVDH arasında % 1 düzeyinde anlamlı 
pozitif, SDH ile MDVDH arasında % 5 düzeyinde anlamlı pozitif, ALDH ile BDH 
arasında % 10 düzeyinde anlamlı pozitif ve VYYO ile ALDH değişkenleri arasında ise % 
1 düzeyinde anlamlı pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, ilgili kararları 
karlılık açısından temsil eden AKO değişkeni ile BDH ve AKDH arasında % 1 
düzeyinde anlamlı pozitif, VYYO ile arasında ise % 10 düzeyinde anlamlı pozitif bir 
ilişkinin varlığı söz konusudur. 

Finansman kararlarını sermaye yapısı düzeyinde açıklayan TBTÖ değişkeni ile 
nakit oranı, NO arasında % 1 düzeyinde anlamlı negatif ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Aynı değişkenle, yatırım kararlarını karlılık düzeyinde temsil eden AKO değişkeni ile % 
1 düzeyinde anlamlı negatif, verimlilik düzeyinde temsil eden BDH ile % 5 düzeyinde 
anlamlı negatif, AKDH değişkeni ile % 1 düzeyinde anlamlı pozitif ve SDH değişkeni 
ile % 1 düzeyinde anlamlı pozitif bir ilişkinin varlığı görülmektedir. NO değişkeni ile 
SDH ve MDVDH arasında % 10 düzeyinde anlamlı negatif, BDH, ALDH, AKO 
değişkenleri ile arasında % 1 düzeyinde anlamlı pozitif, AKDH ile arasında % 1 
düzeyinde anlamlı negatif  yönlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur. 

2. Araştırma Bulguları 
Panel verisinde hem kesit hem de zaman serisi boyutlarının bir arada kullanılması 

sadece kesit ya da sadece zaman serisi verilerinde gözlenemeyen etkileri daha iyi ortaya 
çıkarır, karmaşık modelleri inceleme olanağı sunar. Buna rağmen her iki boyutun bir 
arada kullanılması, kesit verisindeki (değişen varyans gibi) ve zaman serisi verisindeki 
(ardışık ilişki gibi) bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Literatürde panel veri 
modelleri genellikle rassal etkili ve sabit etkili olmak üzere iki ayrı yöntemde 
uygulanmaktadır. Rassal etkili modellerde hata terimi bileşenleri ile açıklayıcı 
değişkenler ilişkisiz iken sabit etkili modellerde bir ilişki söz konusudur. Rassal etkili 
modellerde cinsiyet, din, ırk gibi belli bir özne için sabit olan değişkenler modele 
katılabilmekte, sabit etkili modellerde ise bütün bu değişkenler özneye özgü sabit 
terimle doğrusal ilişkili oluğundan modele dahil edilememektedir. (Gujarati ve Porter, 
2014).  Buna bağlı olarak rassal etkili ve sabit etkili panel veri modelinin seçiminde 
Hausman testi kullanılmıştır (Hausman, 1978). Hausman testinde : “Hata terimi 
bileşenleri ile bağımsız değişkenler arasında ilişki yoktur” temel; : “Hata terimi 
bileşenleri ile bağımsız değişkenler arasında ilişki vardır” ise alternatif hipotezdir. 
Hausman testi sonuçları, Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3. Hausman Testi Sonuçları 
 

P Değeri 
52.9800 0.0000** 

                             **p<0.05 

Hausman testi sonucunda % 5 anlamlılık düzeyinde p değeri 0.05’in altında 
olduğundan : “Hata terimi bileşenleri ile bağımsız değişkenler arasında ilişki 
yoktur” hipotezi reddedilmiştir. Bu durumda, bağımsız değişkenler ile hata terimi 
bileşenleri arasında ilişki bulunmakta ve sabit etkili model seçilmektedir. 

Uygulanacak panel veri modelinin seçimi sonrasında değişen varyans ve 
otokorelasyonun varlığı araştırılmıştır. Otokorelasyon, ardışık hata terimleri arasındaki 
ilişkinin varlığını gösterirken, değişen varyans ise anakütle regresyon fonksiyonunda 
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bulunan hata terimlerinin varyanslarının sabit olmaması sonucunda ortaya çıkar. 
Modelde değişen varyans ve otokorelasyonun bulunması etkin tahmin yapılamamasına, 
yanıltıcı sonuçlara neden olmaktadır (Gujarati ve Porter, 2014).  

Çalışmada değişen varyansın varlığının sınanmasında değiştirilmiş Wald testi, 
otokorelasyonun varlığının sınanmasında Wooldridge testi kullanılmış olup testlerin 
sonuçları Tablo 4’te bulunmaktadır.  

Tablo 4. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 

Uygulanan Testler Değerler 
Wald Testi = 2.3e+31 p değeri = 0.0000** 
Wooldridge Testi F = 12.5690 p değeri = 0.0006** 

 **p<0.05 
Tablo 4’ten görüldüğü üzere, Wald testi sonucunda elde edilen p değeri 0.05’ten 

küçük olduğu için : “Değişen varyans  yoktur” temel hipotezi reddedilmiş, modelde 
değişen varyans probleminin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Wooldridge 
otokorelasyon testi sonucunda p değerinin 0.05’ten küçük olması otokorelasyonun 
olmadığı şeklindeki   temel hipotezinin reddedilmesini gerektirir. Bu durum modelde 
otokorelasyon probleminin varlığını göstermektedir. Analiz bulguları sonucunda elde 
edilen değişen varyans ve otokorelasyon sorunları STATA 13 programında yer alan 
cluster tahmincisi ile giderilmiştir.  

Panel veri analizinde kullanılacak yöntemler zaman boyutunun yapısına göre 
dengeli ve dengesiz panel veri olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Bir panelde her 
birim aynı gözlem sayısına sahipse dengeli, her birimin gözlem sayısı farklı ise dengesiz 
paneldir (Gujarati ve Porter, 2014). Çalışmada devre sayısının tüm birimler için aynı 
olmasını sağlamak amacıyla dengeli panel veri kullanılmıştır. Panel veri analizi 
bulguları Tablo 5’te yer almaktadır. F testi sonucunda model % 1 düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Panel Veri Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Sonuçlar 

BDH -0.0280 
  (0.0128)** 
ALDH 0.0091 
  (0.0098) 
AKDH -0.3790 

  (0.1683)** 
SDH 0.0067 
  (0.0155) 
VYYO 0.0225 
  (0.0120)* 
MDVDH 0.0089 
  (0.0024)*** 
AKO 0.0221 
  (0.0044)*** 
TBTÖ -0.0840 
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                      (0.0687) 
NO 0.1081 
  (0.0686) 
Sbt 12.9260 
  (0.1843)*** 
F-Test 7.55*** 

Gözlem Sayısı 617 
              ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10 

Piyasa değeri bağımlı değişkeni ile % 1 anlamlılık düzeyinde ilişkili olan 
bağımsız değişkenler MDVDH, AKO; % 5 anlamlılık düzeyinde ilişkili olan değişkenler 
BDH ve AKDH; % 10 anlamlılık düzeyinde ilişkili olan değişken ise VYYO 
değişkenidir. Piyasa değeri bağımlı değişkeni ile TBTÖ, NO, ALDH ve SDH 
değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

% 1 anlamlılık düzeyinde piyasa değerini en güçlü açıklayan değişken 0.0221 
katsayıya sahip AKO karlılık oranı değişkenidir ve piyasa değeri ile aynı yönde ilişkiye 
sahiptir. 0.0089 katsayıya sahip MDVDH verimlilik oranı değişkeni de piyasa değerini 
ikinci sırada en güçlü açıklayan değişkendir. % 5 anlamlılık düzeyinde ise -0.3790 
katsayıya sahip AKDH ve -0.0280 katsayıya sahip BDH, verimlilik oranları değişkenleri 
ise piyasa değeri ile ters yönlü ilişkiye sahiptir. % 10 anlamlılık düzeyinde ise 0.0225 
katsayıya sahip VYYO değişkeni ise piyasa değeri ile aynı yönlü ilişkiye sahiptir. 
 

Piyasa değeri ile finansman kararını temsil eden toplam borç/toplam öz kaynak 
oranı (TBTÖ) değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Buna göre, 
firmaların borçluluk oranının artmasının piyasa değerlerine etki etmediğini 
göstermektedir. Literatürde çalışma bulgularına benzerlik ve farklılık gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Modigliani ve Miller (1958), yaptıkları çalışmada bazı 
varsayımlar altında piyasa değerinin sermaye yapısından etkilenmediği, sermaye yapısı 
ile piyasa değeri ilişkisizliği sonucuna ulaşmıştır. Masulis (1983) ve Welch (2004) 
borçlanma düzeyi ile firma değeri değişkeni arasında pozitif yönde bir ilişki tespit 
etmiştir. Mümtaz vd. (2013) ise söz konusu ilişkinin negatif yönde anlamlı olduğunu 
gözlemlemiştir. Ayrıca, finansal piyasaların yeterince gelişmediği, kredi olanaklarının 
çeşitlendirilemediği piyasalarda, firmaların varlık yatırımlarını daha fazla öz kaynak ile 
finanse ettiği ve bu durumda firmaların borç kaldıracından yeterli derecede 
yararlanamadıkları görülmektedir. 

 
İlgili dönemde, firmaların finansman kararlarını likidite düzeyinde irdeleyen nakit 

oran (NO) düzeyindeki değişikliğin piyasa değerine etki etmediği bulunmuştur.  Çakır 
ve Küçükkaplan (2012), işletme sermayesi unsurlarından stok devir hızı ve nakit 
oranının, 2000-2009 döneminde halka açık firmalar üzerine yaptıkları panel veri 
analizinde, piyasa değeri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir.  
Luo ve Hachiya (2005), Lee ve Lee (2009) nakit düzeyi ile piyasa değeri arasında 
negatif yönde bir ilişkinin varlığı sonucunu elde etmiştir. Öte yandan Birgili ve Düzer 
(2010) ise nakit oran ve piyasa değeri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye 
ulaşmıştır. 

 
Firmanın yatırım kararlarını verimlilik düzeyinde gösteren maddi duran varlık 

devir hızı (MDVDH) ve varlık yeniden yatırım oranı (VYYO) değişkenlerinin, piyasa 
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değeri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu durum, ilgili dönemde 
firmanın maddi duran varlıklarının etkin bir şekilde kullandığının ve bu durumun 
firmaların piyasa değerini arttırdığını göstermektedir. Aynı zamanda firmada satışa 
yönelik maddi duran varlıkların doğru bir şekilde yönetildiğini ve işletmede atıl kapasite 
bulunmadığını da söylemek mümkündür. Öte yandan, verimlilik oran grubu 
değişkenlerinden borç devir hızı (BDH)  değişkeninin piyasa değeri ile anlamlı ve 
negatif ilişkide olduğu görülmektedir. Bu durum, firmaların borç ödeme süresini 
kısaltmalarının piyasa değerini azalttığını göstermektedir. Raheman vd. (2007) firma 
değeri ile stok devir hızı arasında negatif yönde, İnci (2004)  pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulmuştur. Ayrıca, aktif devir hızı (AKDH) bağımsız değişkeninin piyasa değeri ile 
anlamlı negatif ilişkide olduğu görülmektedir. Ayrıçay ve Türk (2014) çalışmalarında 
firma değeri ile aktif devir hızı arasında negatif yönde ilişki tespit etmiştir. Mansoori ve 
Muhammad (2012) bu ilişkinin pozitif yönde olduğunu savunmuştur. Ayrıca, ilgili 
dönemde, firmaların yatırım kararlarını karlılık düzeyinde temsil eden aktif karlılık 
oranı (AKO) değişkeninin piyasa değerine olumlu etki ettiği görülmektedir. Aktif 
karlılığı yüksek olan firmaların piyasa değerinin de yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür. 

SONUÇ 

Finansal piyasaların yeterince gelişmediği, kredi olanaklarının 
çeşitlendirilemediği piyasalarda, firmaların en temel amacı olan değer 
maksimizasyonuna etkisi olan firmanın yatırım kararları ve yatırımların hangi 
koşullarda nereden ve nasıl sağlanacağı konusu ile ilişkili finansman kararlarının 
alınması son derece önemli hale gelmiştir. Bu amaçla çalışmada, 2010-2014 yıllarını 
kapsayan dönemde halka açık reel sektör firmalarının yatırım kararlarını temsil eden 
verimlilik ve karlılık oranları ile finansman kararlarını temsil eden sermaye yapısı ve 
likidite oranlarının piyasa değeri üzerindeki etkisi panel veri analiz yöntemi ile 
araştırılmıştır. 

Çalışma bulguları, finansman kararlarını temsil eden nakit oranı ve toplam 
borç/toplam öz kaynak oranı ile piyasa değeri arasında anlamlı bir ilişkinin 
saptanamadığını göstermektedir. Ayrıca, yatırım kararlarını temsil eden verimlilik 
göstergelerinden alacak devir hızı ve stok devir hızının piyasa değerini etkilediği 
yönünde bir bulgu tespit edilememiştir. Toplam borç/toplam öz kaynak oranın piyasa 
değeri ile ilişkisizliği Modigliani ve Miller (1958) yaklaşımıyla benzerlik 
göstermektedir.  Öte yandan firmaların yatırım kararlarını etkileyen verimlilik 
oranlarından, varlık yeniden yatırım oranı, maddi duran varlık devir hızı ile piyasa 
değeri arasında pozitif yönde; borç devir hızı ve aktif devir hızı ile negatif yönde 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  Yüksek borç devir hızı, borçların vadesinin kısa 
olduğunu gösterdiğinden, ilgili dönemde firmaların borçlarını etkin ödeyebildiğini 
göstermekle birlikte, uzun vadeli borçlanma seçeneğinden yararlanamadıklarının işareti 
olabilir. Ayrıca, piyasa değeri ile karlılık göstergelerinden aktif karlılık oranı arasında 
pozitif yönde etki bulunmuş olup, aktif karlılığı yüksek olan firmaların piyasa değerinin 
de yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 

Literatürdeki çalışmalarda yatırım ve finansman kararları dışında temettü 
kararlarının da piyasa değerine etki ettiği yönünde bulgular mevcuttur. İnceleme 
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döneminde düzenli temettü dağıtan firma sayısının az oluşu, gözlem sayısını düşüreceği 
için dağıtılan temettü oranı değişkeni çalışma kapsamına alınamamıştır.  

Elde edilen bulgular aynı zamanda, söz konusu oranları etkileyen değişkenlerin 
finansal yönetici tarafından daha etkin ve dengeli yönetimi ile piyasa değerini 
arttırmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Özellikle çalışmada, piyasa değerine 
olumlu etki ettiği tespit edilen uzun vadeli yatırım ve yatırım yönetimi kararlarının 
üzerinde önemle durulması gerektiği, varlıkların etkin yönetimi açısından firma 
yöneticilerinin kararlarını bu çerçevede değerlendirmesi önerilmektedir. Son olarak, 
ekonomik durum, sektöre özgü farklılaşmalar,  firmalarda ortaya çıkabilen vekâlet 
problemleri ve firmaların ne ölçüde adil, eşit, hesap verebilir ve sorumlu yönetildiğinin 
göstergesi olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyinin de piyasa değerine 
etkisinin ülke karşılaştırmalı olarak sonraki çalışmalarda araştırılması önem 
taşımaktadır.  
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Extensive Summary 
 

Introduction 
The effectiveness of investment and financing decisions has a crucial role in 

lowering the cost of capital and, ultimately in maximizing shareholders’ wealth. It is 
important and necessary to increase the profitability and financial performance of 
businesses in this framework, to search for the effect of capital structure and investment 
decisions on the market value of willingness to maintain sustainable competitive 
advantages. 

Studies that investigate the relationship between investment decisions and 
financial performance and market value are frequently found in the literature. Shin and 
Soenen’s (1998) work is one of the pioneer work to examine the relationship between 
corporate capital and financial performance. This relation is also tested by Deloof 
(2003), Gill et al. (2010), Ching et al. (2011), Karaduman et al. (2011), Vural et al. 
(2012), Kendirli and Konak (2014), and Keskin and Gokalp (2016). In addition, De 
Almeida and Eid (2014), Ata and Bugan (2016) have conducted studies to examine the 
relationship between the corporate capital and market value. 

This study has been structured with literature review, explanation of methodology, 
research findings and conclusion sections. Basic theoretical approaches in literature 
search and information on the studies done with reference to these approaches are given. 
In the methodology section, the aim and method of study, data sets used and constraints, 
variables, model and statistical analysis are given. The research findings obtained after 
the analysis has been also evaluated in the conclusion section. 

Methodology 

The objective of this paper is to examine the impact of investing and financing 
decisions on the market value and to determine in which direction these relevant 
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decisions affect the market value. For this purpose, 274 real public sector firms, which 
are regularly accessible during 2010-2014 have been selected and panel data analysis 
have been utilized. 

Model of the Study 

Models used in the study are structured below. 

Model 1: Investment decisions 
=  +   +  +  +  +  +  

+  

Model 2: Financing decisions 
=  +   +    +  

 
“i” represents the number of corporations, “t” represents the number of periods, “a” 
constant term and “e” error term.  

List of variables 
 
Variables	   Abbreviations	   Definitions	  

Dependent Variable	  
	  

	  	  

Logarithm of Historical Market 
Capitalization Value	  

LHMcap	   Logarithm	  of	  historical	  market	  capitalization	  
value	  

Independent Variables     

Investment Decisions     

Efficiency Ratios     

Accounts Payable Turnover APT 
Net	  credit	  purchases	  to	  average	  accounts	  
payable	  

Receivables Turnover Ratio ART Net	  credit	  sales	  to	  average	  accounts	  receivable	  

Asset Turnover AT Net	  sales	  to	  total	  assets	  

Inventory Turnover IT Cost	  of	  sales	  to	  avarage	  inventory	  

Asset Reinvestment Ratio ARR 
The	  ratio	  of	  	  capital	  expenditures	  to	  
depreciation	  

Net Fixed Asset Turnover NFAT Net	  credit	  sales	  to	  average	  net	  fixed	  assets	  

Profitability Ratio     

Return on Assets	   ROA	   The	  ratio	  of	  net	  income	  to	  total	  assets	  

Financing Ratios     

Leverage Ratio     

Total Debt/Total Equity Ratio	   TDTE	   The	  ratio	  of	  total	  debt	  to	  total	  equity	  

Liquidity Ratio      

Cash Ratio CO	  
The	  ratio	  of	  cash	  and	  marketable	  securities	  to	  
current	  liabilities	  
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The panel has both time and space dimensions, and the same cross-sectional units 
are observed over time (Gujarati and Porter, 2014). One of the reasons for using panel 
data analysis in the study is that it is formed by combining time series and horizontal 
section data and has more randomness with the number of observations. In addition, 
panel data analysis is preferred since it enables to control the effect of variables that are 
not included or not measured, to reveal dynamic relationships, and to provide more 
effective results than econometric analysis and horizontal section and time series 
analysis. The collection of data required for panel data analysis is widely used in 
developed and developing countries, although it is more difficult to collect both 
dimension data separately (Hsiao, 2006). 

The data used in the study were obtained from the Bloomberg Professional 
Database and analyzed from the extreme values and analyzed in STATA 13 program. 
The constraints of the work are the removal of the data set from the extreme values and 
the removal of the dataset from the extreme values of companies that are operating in 
the real sector which are traded in the period of 2010-2014. 

In this study, the market capitalization value, which represents the market value of 
firms, is used as the dependent variable. Following the literature, the independent 
variables has been taken as accounts payable turnover, accounts receivable turnover, 
asset turnover, inventory turnover, asset reinvestment ratio, net fixed asset turnover, 
return on assets, total debt to total equity ratio and cash ratio.  

Findings and Discussion 

In the markets where financial markets are not sufficiently developed and credit 
facilities are not diversified, it has become extremely important that the firm's 
investment decisions, which are the main effect of firms' maximization of value, and 
their decisions about where and how the investments are to be provided.  

The findings of the study exhibit that there is no significant relationship between 
cash ratio, total debt / total equity ratio and market value. In addition, no evidence has 
been found that the accounts receivable turnover and the inventory turnover affect the 
market value. The relationship between total debt/total equity ratio and market value is 
similar with Modigliani and Miller (1958) approach. On the other hand, asset 
reinvestment ratio and net fixed asset turnover, positive direction between market value; 
the accounts payable turnover rate and the asset turnover have been found to be 
significantly related to the negative direction. 

The high accounts payable turnover rate may be a sign that the related firm can 
not benefit from the option of long-term borrowing, although they show that the debt 
load is short, indicating that firms can pay their debts effectively in the period 
concerned. In addition, there is a positive effect between the market value and the return 
on assets, and it is possible to say that the market value of firms with the return on 
assets is high. 

Apart from investment and financing decisions, dividend decisions has been 
another indicator which affect the market value. Since the number of firms distributing 
regular dividends during the review period is low, the dividend distribution rate has not 
included in the scope of the study. 
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Findings state that asset turnover rate, the rate of reinvestment variable which 
explain the investment decisions at the level of productivity, and the return on assets 
have a positive effect on the market value of the firms. Furthermore, debt turnover rate 
and the asset turnover rate which explain the investment decisions at the level of 
productivity negatively affect the market value, while the receivables turnover and stock 
turnover ratios have no effect. Additionally, capital structure and liquidity level 
representing financing decisions have been found no significant effect on the market 
value. 

In particular, it has been recommended that long-term investment and investment 
management decisions, which are determined to have a positive impact on market value, 
should be emphasized, and that managers should make their decisions in this framework 
in terms of effective management of assets.  
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Abstract 
The purpose of the study is to investigate whether the level of the Internet 

experience has a moderating effect on the relationship between e-satisfaction and e-
loyalty. Because according to the literature, the moderator effect of internet usage level 
has not been investigated in terms of the relationship between e-satisfaction and e-
loyalty. Therefore, there is a gap in the literature and this study aims to fill it. 
Multivariate methods were applied in this study. The level of the Internet experience has 
been the moderator effect on the relationship between e-satisfaction and e-loyalty. 
Consumers with low the Internet experience were found to show more e-loyalty than 
those who had high the Internet experience. As the internet usage increases competition, 
it is suggested that e-commerce companies should be differentiated from other 
competitors through e-trust, branding of the web site, use of social media 
communication channels and participation in social responsibility projects.  
Keywords: E-satisfaction, E-loyalty, Moderation, The Internet Experience, Statistical 
Power Analysis 

Introduction 
E-commerce is a big sector that is constantly growing (Nielsen Report, August

2014, p.2). E-commerce transaction volume doubled from 2002 to 2012 (UNCTAD, 
2015, p.12). As a result of e-commerce's low cost, fast access, flexibility and access to 
markets, many companies need to adapt their traditional structures to e-commerce 
(Yilmaz et. al., 2016) and have started to take part in the e-commerce sector. Yet, there 
are challenges in the e-commerce industry and one of them is a hugely competitive 
environment waiting for companies because all competitors are only a click away. (Lee 
et al., 2009, p.7848). One of the most important elements to be able to get over of the 
competitive environment and to be successful is to analyze consumer behavior 
(Hernández et al., 2010, p.964). The most important behaviors are e-satisfaction and e-
loyalty. The reason for this is that they are one of the most important factors for success 
in the online environment (Shaw and Lin, 2006, p.384). Many studies have been carried 
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out in the literature to explain the relation between e-satisfaction and e-loyalty 
(Anderson ve Srinivasan, 2003; Christodoulides ve Michaelidou, 2010). This 
relationship has been examined in this study. A second element that promotes e-
commerce is the widespread use of the Internet. Because of the use of the Internet, 
which forms the basis of e-commerce, E-commerce is also continuously increasing 
(Kemp, 2016). For example, by 2015, the number of the Internet users has increased by 
10%, reaching 3,419 billion people and this number corresponds to approximately 46% 
of the world population (Kemp, 2016). In the e-commerce sector, with the increasing 
use of the Internet, consumers who use the Internet to varying degrees have emerged. 
The aim of the study is to investigate how the level of internet use of consumers affects 
the relationship between e-satisfaction and e-loyalty. In other words, the main purpose 
of this study is to analyze the relationship between e-satisfaction and e-loyalty, by 
testing the moderating effect of the Internet experience. Because there is a gap in the 
literature on this subject. This study aims to fill the gap in the literature. Thus, it also 
aims to suggest administrative and practical implications to e-commerce companies in 
the globalizing world. In the first part of the study, the literature on e-satisfaction and e-
loyalty dimensions was searched. In the second part of the study, the moderator effect 
of the Internet experience variable was investigated on the relationship between e-
satisfaction and e-loyalty. 

Literature Review 
E-satisfaction and E-loyalty  
The concept of customer satisfaction is among the basic concepts in the field of 

marketing and has a key role in satisfying the needs of the customer (Chang and Wang, 
2011, p.337). In addition, the satisfied customer is also eager to pay more to get the 
product or service they need (Casidy and Wymer, 2016, p.190). So, customer 
satisfaction provides the competitive advantage and affects the performance of 
companies in the globalised environment (Casidy and Wymer, 2016, p.189). As a result, 
companies are trying to increase the satisfaction levels of their customers. When these 
efforts take place in the electronic environment, the concept of satisfaction leaves its 
place to the concept of e-satisfaction. E-satisfaction is defined as "the contentment of 
the customer with respect to his or her prior purchasing experience with a given 
electronic commerce firm" in the study conducted by Anderson and Srinivasan in 2003 
(p.125). In other words, e-satisfaction is defined as the difference between the 
expectations and the results of shopping on the website (Forgas-Coll et al., 2013, p.259; 
Forgas et al., 2012, p.43). E-satisfaction is not only the performance indicator of the 
firm (Evanschitzky et al., 2004, p.239), but also the antecedent of e-loyalty concept 
(Chiou, 2004; Cyr et al. 2008; Evanschitzky et al., 2004, p.239; Anderson and 
Srinivasan, 2003, p.124). E-loyalty is defined as " the customer’s favorable attitude 
toward an electronic business resulting in repeat buying behavior " in the study 
conducted by Anderson and Srinivasan in 2003 (p.125). According to Safa and Ismail 
(2013), e-loyalty is the commitment and positive attitude resulting in the customer's re-
purchase for websites (p.559). As can be understood from the definition, there is a 
positive relationship between the e- satisfaction and e-loyalty (Anderson ve Srinivasan, 
2003; Christodoulides ve Michaelidou, 2010; Dharmesti ve Nugroho, 2013; Rodgers et 
al., 2005, p.316). In terms of this relationship, according to Anderson, satisfied 
customers are more loyal than those who are not satisfied (Anderson and Srinivasan, 
2003). As a result, the following hypothesis can be established. 
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H1: The e-satisfaction has a positive impact on e-loyalty. 
Customer loyalty is one of the most important keys to success regardless of 

whether it is online or offline, and it is a priority to know the determinants of e-loyalty 
in terms of marketing science (Shaw and Lin, 2006, p.384). Because loyal customers 
tend to buy more goods/services, are willing to pay more for the product, talk more 
about the products, adopt and advocate the products, and are more likely to become 
profitable customers (Harris and Goode, 2004, p.139; Han et al., 2011, p.1008). 
Therefore, one of the primary goals of the companies is to transform the satisfied 
customer into a loyal customer. But this transformation is not an easy phenomenon 
because there are too many factors that affect the relationship. In other words, although 
customer satisfaction is a necessary variable for loyalty, it is not enough (Chang and 
Chen, 2008, p.2928). Because there are individual and firm-driven factors that affect the 
relationship between e-loyalty and e-satisfaction (Anderson ve Srinivasan, 2003; Bai et 
al., 2008, p.394). According to Shankar (2003), the ease of access to information and 
the frequency of use are some of the factors that affect the relationship between e-
satisfaction and e-loyalty (p.155). The most important tool that can be used to access 
information and make e-shopping is the Internet.  

The Internet Experience 
The Internet experience is defined as a general experience of using the browser 

such as the Internet Explorer, to reach World Wide Web (www) pages (Chang and 
Chen, 2008, p.2933). The Internet experience is also a variable that can be used as a 
moderator to understand the perceptions, attitudes, and behaviors of customers in online 
medium (Chang and Chen, 2008, p.2933; Nysveen and Pedersen, 2004) because 
customers who have experience on the Internet are making online purchases (Blake et 
al.2003, p. 156; Varma Citrin et al. 2000,p. 294 ). Since e-satisfaction and e-loyalty 
attitudes emerged as a result of shopping on the Internet, it can be concluded that the 
Internet experience level moderate the relationship between e-satisfaction and e-loyalty.  
As a result, the following hypothesis can be established. 

H2: The relationship between e-satisfaction and e-loyalty is moderated by the 
Internet experience.  

Methodology 
In the study, convenience sample method was used and a web-based survey was 

prepared. Online survey questionnaire increases the speed of the research and provides 
time and cost advantages (Malhotra, 2007, pp.356). The online survey questionnaire 
was sent to different mailing lists and shared on social media channels. The 
questionnaire used in the research consists of two parts. In the first part of the online 
survey questionnaire, the demographic characteristics of the participants were 
measured. The second part of the online survey questionnaire, e-satisfaction and e-
loyalty attitudes of consumers buying goods/services from e-commerce companies were 
measured. The online survey questionnaire was designed as "It is necessary to answer 
every question" and was generated via google drive. E-satisfaction and e-loyalty scales 
developed by Anderson and Srinivasan in 2003 were used in the research. From these 
attitude scales, e-satisfaction consists of 6 items and e-loyalty consists of 7 items and all 
of the attitude scale are unidimensional.http://tureng.com/tr/turkce-
ingilizce/unidimensional The average time that consumers spend on the Internet is 
measured by the Internet experience.  
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The target volume of the study consists of consumers who shop online. The data 
were collected between April 26 and May 18, 2016, and just 288 online questionnaires 
were found to be usable. When the target population number is not known, the sample is 
computed with n = (Z2 * (P*Q)) / E2 (Nakip, 2013, pp.306). With this Formula (p=0,5, 
q=0,5, Z=1,96 and E=0,05), the number of samples for the unknown population is 
calculated as 384. Despite the fact that 384 samples are sufficient for the population that 
is unknown, 288 samples have been reached in this study due to time and cost 
constraints. In order to overcome this problem, power analysis developed by Cohen in 
1962 was used. According to Cohen, if any of the statistical power, alpha, sample size, 
and effect sizes are known, others can be obtained depending on them (Keskin, 2012). 
However, since there is no study of the effect size in the e-commerce literature, the 
minimum number of samples to be used can not be determined in advance. Therefore, 
the accessible sample was used, but then power analysis was performed using the 
analysis results. For this power analysis, G*Power 3.1.9.2 program developed by Cohen 
was used. The statistical power analysis results of the analysis results are also shown in 
Figure 1.  

 
Figure 1: Statistical Power Analysis Results 

According to the results of the analysis, a sample number of 100 and above is 
sufficient and the study is statistically very strong. In other words, the findings are very 
likely to be true. The online questionnaire return rate was approximately 10,8%. 
Demographic characteristics of the respondents are shown in table 1. 

Table 1: Demographics of Respondents 
 Frequency % 
Gender   
Female 155 47.7 
Male 170 52.3 
Total 325 100 
Age   
18-24 47 14.6 
25-34 158 49.1 
35-44 84 26.1 
Above 45 33 10.2 
Total 322 100 
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Education   
Pre-University 34 10.5 
Bachelor’s Degree 90 27.7 
Post Graduate  201 61.8 
Total 325 100 
Job   
Official 254 78.2 
Private Sector  30 9.2 
Student 36 11.1 
Total 320 100 
Marital Status   
Married 186 57.2 
Single 139 42.8 
Total 325 100 
Income   
Under 1000 TL 34 10.5 
1000-1999 TL 21 6.5 
2000-2999 TL 37 11.4 
Above 3000 TL 233 71.7 
Total 325 100 
Shopping Frequency from the Internet 26 8 
Once a week or more 59 18.2 
Once in every 2-3 weeks 75 23.1 
Once a Month 165 50.8 
Several times a year 325 100 
Total   
Online payment options   
Payment at the door or money order 34 10.5 
Credit card, etc. 290 89.5 
Total 324 100 

Data Analysis 
In the data analysis process, reliability analysis, factor analysis, cluster analysis 

and multiple regression analysis were used. Reliability analysis of these methods is an 
evaluation of the degree of consistency between multiple measurements of a variable 
and the most widely used indicator is Cronbach α and the generally accepted Cronbach 
α’s minimum value is 0.70 (Hair et. al., 2014, pp.123).  Factor analysis plays a unique 
role in the implementation of other multivariate techniques. It is the first method that 
should be used when multivariate analysis techniques are considered and is carried out 
to create new and fewer variables that represent a number of variables that correlate 
with each other (Hair et. al., 2014, pp.92). Although there are many methods for factor 
analysis, "principal components analysis" is preferred in this study because it is one of 
the most frequently used factoring methods (Çokluk et. al., 2014, pp.198). According to 
Hair et al. (2014), a number of observations required for factor analysis should be 100 
or larger. The number of data used in the study is sufficient for the analysis. Bartlett’s 
test of sphericity tests whether there is a significant correlation among at some of the 
items of the same dimension and the value of p should be less than 0.05 (Hair et. al., 
2014, pp.102). If the value of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value is higher than 0.60, the 
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number of sample size is sufficient. According to Hair et al. (2014), the lowest factor 
loading value should be 0.30 when the sample size is between 250 and 350. İn this 
study, Promax rotation method from oblique rotations is preferred because oblique 
rotations allow correlated factors instead of the fact that the rotated factors are 
independent of each other (Hair et. al., 2014, pp.114). Under these assumptions, 
principal components analysis’s results are shown in table 2. 

Table 2: Principal Components Analysis’s Results 

Dimensions and Variables   
Factor 

Loading 
E-Satisfaction    
I am satisfied with my decision to purchase from this Web 
site. 5.46 .954 .539 
If I had to purchase again. I would feel differently about 
buying from this Web site.a 4.54 1.462 ----- 

My choice to purchase from this Web site was a wise one. 5.34 1.150 .654 
I feel badly regarding my decision to buy from this Web 
site.a 5.28 1.312 .839 

I think I did the right thing by buying from this Web site. 5.38 1.142 .671 
I am unhappy that I purchased from this Web site.a 5.52 1.280 .949 
Cronbach α .833 
Eigenvalue 5.693 
% of Variance Explained 47.442 
E-Loyalty    
I seldom consider switching to another Web site. 4.27 1.598 .664 
As long as the present service continues. I doubt that I 
would switch Web sites. 4.70 1.616 .730 
I try to use the Web site whenever I need to make a 
purchase. 5.03 1.456 .783 
When I need to make a purchase. this Web site is my first 
choice. 5.17 1.387 .755 

I like using this Web site. 5.36 1.177 .593 
To set his site is the best retail Web site to do business with. 4.83 1.352 .829 
I believe that this is my favourite retail Web site. 4.96 1.337 .865 
Cronbach α .861 
Eigenvalue 1.686 
% of Variance Explained 14.048 
Total Variance Explained 61.491 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) .889 
Bartlett’s test of sphericity χ2 =2097.609 and p=0.000 
a: Scale items are reverse coded. Bold: The item was removed from the analysis 
Italic and bold character show the dimension. 

In the light of principal components analysis’s results, it is seen that all 
assumptions are provided in the study. The Cronbach's alpha coefficients of e-
satisfaction and e-loyalty dimensions are respectively 0.833 and 0.861 and all 
dimensions are reliable. Discriminant and convergent validity are also provided. After 
the principal components analysis, the second applied method is cluster analysis. 
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Cluster analysis is used to group objects based on the characteristics they possess (Hair 
et al., 2014, pp. 418). The purpose of using this method in the study is to sort into 
categories the daily average the Internet experience that was collected as continuous 
data whose mean is 4.13 and the standard deviation is 1.983. The method of two-step 
cluster analysis (TSCA), developed by Chiu et al. (2001) and designed to employ very 
large data sets, is preferred as it is just one that enables the quantitative variables 
(Michailidou et al., 2009, pp.166). The results of the cluster analysis for this continuous 
data are shown in Figure 2 and in Table 3. 

 
Figure 2: The silhouette measure of the clustering solution 

Table 3: Two-step Cluster Analysis Results 

As a result of the two-step cluster analysis, it was found that 55.6% of the 
participants exhibited high usage while 44.4% displayed low usage. The silhouette 
measure of cohesion and separation, which is a measure of the goodness of the 
clustering solution, is an index that can take any value between -1 and +1, and it reflects 
the efficacy of a cluster solution in maximizing within-cluster homogeneity and 
maximizing between cluster heterogeneity (Tsiptis & Chorianopoulos, 2009, p. 99-100; 
Lamont and Jenkins, 2013, p.399-400). An average silhouette coefficient of 1 indicates 
that clustering is performed perfectly and coefficient of 0.5 indicates a “reasonable 
solution,” and less than 0.2 indicates a “problematic solution” (Tsiptis & 
Chorianopoulos, 2009, p. 99-100; Lamont and Jenkins, 2013, p.399-400). In this study, 
the silhouette coefficient is 0.70 which indicates that the clustering analysis is 
performed correctly. 

 After the two-step cluster analysis, the third applied method is moderator 
analysis that was implemented via multiple regression methods. A moderator, which 
can occur either quantitatively or qualitatively, affects the strength or direction of the 
relationship between an independent variable and a dependent variable (Baron and 
Kenny, 1986, p.1174). Moderation analysis is causal models that suppose ‘‘when’’ or 
‘‘for whom’’ or “under what circumstances” or “what types of people” a predictor 
variable most strongly (or weakly) causes a criterion variable (Baron and Kenny, 1986; 

Dimension N Mean of The 
Internet Usage 

Percentage Usage of 
The Internet 

High Usage of The Internet 160 5.60 55.6 
Low Usage of The Internet 128 2.29 44.4 
Total 288  100 
Note:  Average silhouette measure of cohesion and separation = 0.7 
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E-Satisfaction E-Loyalty 

The Usage of the 
Internet 
 

E-Satisfaction 
 

The Usage of the 
Internet 

 
Interaction Term=  

E-Satisfaction x The 
Usage of The Internet 

 

E-Loyalty 
 

a 
b 

c 

Wu and Zumbo, 2008; Kraemer et al., 2001; Hayes and Rockwood, 2016, p.9). The 
correlation between the moderator variable and both the dependent and the independent 
variable must be checked before the moderator analysis is performed. According to the 
Baron and Kenny, the interaction term can be explained clearly if the moderator 
variable does not correlate with the independent variable and the dependent variable 
(Baron and Kenny, 1986, p.1174). However the interaction term can be highly 
correlated with the independent or moderator variable and results in high 
multicollinearity problem in the analysis process because the interaction term consists 
of the multiplied by the moderator variable and independent variable (Baron and Kenny, 
1986; Wu and Zumbo, 2008; Kraemer et al., 2001; Hayes and Rockwood, 2016; 
Lindley and Walker, 1993). To overcome the multicollinearity problem, Centering 
which is used independent variable’s and moderator variable’s standardised values were 
applied (Lindley and Walker, 1993, p.277; Wu and Zumbo, 2008, p.381; Kim et al., 
2001, 67-68; Hayes, 2013, p.277). In addition, centering does not change the 
significance of the moderation test, it only changes the regression coefficient. (Wu and 
Zumbo, 2008, p.381). The correlation for all variables is shown in table 4. 

Table 4: The Correlation Matrix 

Kendall’s Tau-b E-Loyalty E-Satisfaction The Usage of The 
Internet 

E-Loyalty 1 0.419** -0.006 
E-Satisfaction 0.419** 1 -0.063 
The Usage of The Internet -0.006 -0.063 1 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

As a result, the usage of the Internet that is categorical data will be examined 
that moderate the relation of e-satisfaction and e-loyalty. This analytical model is shown 
in Figures 2 and Figures 3. 

 
 

 
 

 
Figure 3: Diagram for Model 

 
 

 
 

 
 

Figure 4: Path Diagram of the Moderation Model 
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The mathematical representation of the moderator model is written as follows.  
E-Loyalty= i + a* E-satisfaction + b* The Usage of The Internet + c* Interaction Term, 
where i is the regression intercept, a is the regression coefficient for the independent 
variable, b is the regression coefficient for the moderator, and c is the regression 
coefficient for the interaction term which is the moderation effect (Wu and Zumbo, 
2008, p.380).  

According to Baron and Kenny (1986), regardless of whether the coefficients a 
and b are significant, if the interaction coefficient c is significant, then there is 
moderator effect. The hierarchical multiple regression methods were used for the 
moderator analysis, and the results of the analysis are shown in table 5. 

Table 5 Hierarchical Regression Analysis of E-satisfaction, The Usage of The 
Internet and E-loyalty 

Dependent Variable: E-loyalty for Model 1 

Independent Variables F 
 

Unstandardized 
Beta Coefficients 

S.E. T P VIF 

Constant 

60.447** 

1.286** 0.373 3.454 .001** 

1.006 
E-satisfaction 0.304** 0.06 10.988 .000** 
The Usage of The 

Internet 
0.045 0.107 .422 .673 

R2 = 0.298 Adjusted R2= 0.293 Durbin-Watson value =2.155 

ΔR2= 0.298** 

Notes: *: p<0.05 and **: p<0.01 
 

Dependent Variable: E-loyalty for Model 2 

Independent Variables F 
 

Unstandardized 
Beta Coefficients 

S.E. T P VIF 

Constant 

42.022** 

1.315** .371 3.546 .000** 

1.006 
E-satisfaction .652** .059 10.984 .000** 
The Usage of The 

Internet .043 .107 .406 .685 

Moderator Effect .107* .054 1.982 .048* 1.001 

R2 = 0.307 Adjusted R2 = 0.300 Durbin-Watson value =2.155 

ΔR2=0.01* 

Notes: *: p<0.05 and **: p<0.01. Moderator Effect: E-satisfaction * The Usage of The 

Internet 
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According to the results of the hierarchical regression analysis, the first and 
second models were significant at the 95% confidence level. In the first model without 
interaction term, e-satisfaction had a significant effect on e-loyalty, with an 
unstandardized beta coefficient of 0.655 (sig = 0.000) however the Usage of The 
Internet had no significant effect on e-loyalty. The H1 hypothesis is supported. The total 
explained variance (R2) of e-loyalty was 29.8%. In the second model with the 
interaction term, e- satisfaction and moderator effect had a significant effect on e-
loyalty, with an unstandardized beta coefficient of 0.652 (sig = 0.000) and 0.107 
(sig=0.048). However, the usage of The Internet was insignificant on e-loyalty. R2 
increased from 29.8%  to 30.8%. ΔR2= 0.01 increase was found to be significant at the 
95% confidence level (p-value=0.048). The H2 hypothesis is supported. As seen in table 
5, the e-loyalty variable has increased as the Internet usage time increases. According to 
the results, the moderation hypothesis was accepted. The usage of the Internet moderate 
the relationship between e-satisfaction and e-loyalty. Visualisation of the results of the 
moderator analysis is shown in figure 5.  

 

 
Figure 5: A visual representation of the usage of the Internet’s moderator effect   

According to this figure, the trend of low Internet usage level was found to be 
higher than that of high Internet usage level in terms of the relationship between e-
satisfaction and e-loyalty. In addition, the explained variance of the low Internet usage 
level R2 was 0.419. This value was realized as 0.210 for high Internet usage level. The 
low the Internet usage level was more important in explaining the relationship between 
e-loyalty and e-satisfaction. It has been observed that the e-loyalty of consumers with 
the low Internet usage is higher than those with the high Internet usage level as the 
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number of the Internet usage times increases. As a result, it can be said that the e-loyalty 
of consumers, who are at a very high the Internet usage level, has fallen. 

Discussion  

E-commerce is a sector that grows rapidly day by day. The use of the internet 
becomes more limitless and the consumers can access the goods/services information at 
the same time. Unlimited access to the Internet increases the website alternatives where 
consumers can buy products or services. Shaw and Lin (2006) say that as the use of the 
Internet increases, access to information increases and it becomes more difficult to 
achieve e-loyalty (p.385). Shin et al. (2016) say that as product alternatives for satisfied 
customers increase, they will not show much loyalty (p.4). Similarly, Chang and Wang 
(2011) say that product alternatives in the e-commerce sector will be easy to find and it 
will be difficult to establish long-term relationships with customers. It has also been 
found that satisfied customers are more likely to seek alternative websites and are more 
likely to change this website and that the relationship between consumer satisfaction 
and loyalty in the online environment are weaker than those in the offline environment. 
(Chang and Wang, 2011, p.335). E-satisfaction and e-loyalty would be lower than in 
offline medium, as product or service alternatives are only a few clicks away (Shankar, 
et al., 2003, p.153-154; Christodoulides and Michaelidou, 2010, p. 182). In addition, 
long-term Internet access allows websites to search for diversity. According to Berné et 
al. (2001), variety-seeking has a negative impact on e-loyalty. As a result, according to 
studies conducted in the literature, the presence of alternatives has a negative effect on 
e-loyalty. Considering the presence of the Internet in finding alternatives in the online 
environment, it can be said that the study we have done is supported by the literature. 

As a result, the Internet usage level moderate the relationship between e-
satisfaction and e-loyalty. If the level of the Internet use is low, it becomes difficult to 
find an alternative, and as a result, e-loyalty is increasing. But nowadays, as the usage of 
the Internet is thought to become widespread and has even reached mobile phones, e-
commerce companies need to provide extra services to make their customers loyal. 
Because as a result of the increased use of the internet, competition in the e-commerce 
sector increase. According to Porter (1998), there are three successful generic strategies 
that can be implemented in a competitive environment: differentiation, focus and 
overall cost leadership. Cost leadership strategy is a strategy that is implemented 
through tight cost alignment and minimization of costs. Differentiation is the separation 
from competitors by factors such as product and service offered, design, brand image, 
technology, customer service (Porter, 1998). Considering that e-commerce services 
provide cost advantages for each company, competition advantage can be achieved with 
differentiation strategy (Maurer et al., 2003). In other words, the differentiation strategy 
will enhance the concept of e-loyalty to the company. Many strategies have been 
proposed for differentiating websites from other sites. When the variables that increase 
e-loyalty are examined, it appears that one of these variables is e-trust (Oliveira et al., 
2017; López-Miguens et al., 2017; Corbitt et al., 2003; Safa and Ismail, 2013; Nadeem 
et al, 2015; Ladhari and Leclerc, 2013; Forgas et al., 2012; Anderson and Srinivasan, 
2003). E-trust is an important variable for e-commerce sites because consumers are 
shopping in a virtual environment. E-commerce companies can be created with e-trust 
using guarantees, website quality, perceived reputation related to web site, security, 
decrease of risk perceived by the consumer, minimization of shopping time (Oliveira et 
al., 2017; Toms and Taves, 2004; López-Miguens et al., 2017; Koh and Sundar, 2010). 
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It is also possible that they gain consumer confidence as a result of their involvement in 
companies' social responsibility projects. The perceived risk can be reduced by 
increasing the consumer's utility of the product or service, or by facilitating processes 
related to the product or service and by offering a lower price to reduce the consumer's 
sacrifice (Chang and Wang, 2011). Another situation that is recommended is the 
branding of the website. Because the branding of the website can create brand 
awareness and image for the consumer. Thus branding offers a significant 
differentiation opportunity in the competitive environment. Another proposed situation 
is the use of social media channels for marketing communication efforts of websites. 
Companies use social media communication channels to establish a two-way 
communication with the consumer. So that trust between the consumer and the 
company can be provided and e-loyalty can be increased (Laroche et al., 2013; Nisar 
and Whitehead, 2016). As a result, the use of the social media communication channel 
adds accretion value to the e-commerce companies and is recommended for use in 
marketing communication.  

Conclusion 
Internet usage has seen significant increases. E-commerce companies that see 

the big cake have started to take part in the market. Because there are no barriers to 
entry in the e-commerce sector. This has led to a major rivalry in the e-commerce 
industry. The variable that provides it is the increase in internet usage. As the internet 
usage grows, disloyalty towards e-commerce companies has increased. E-commerce 
companies need to be different from their competitors in order to be able to reverse the 
situation. It is suggested to use the e-trust concept in the positioning of e-commerce 
companies, to establish two-way communication with consumers through social media 
communication channels, to start the branding process of the website and to take part in 
social responsibility projects. 

Another result obtained from this study is the suggestion of effect size which has 
not been done before in e-commerce literature. The effect size value in this study was 
found to be 0.218867. This value corresponds to the medium effect size proposed by 
Cohen. So the medium effect size can be used for statistical power analysis or to 
determine sample size in subsequent studies in e-commerce literature. 

Limitation and Suggestion for Future Research 
Since the random sampling is costly and time-consuming and there is no list of 

records related to the consumers, the convenience sampling method is used. Therefore, 
the study can not be generalized. But when similar studies are conducted in different 
geographies, the results will tend to generalize. 
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Özet 
Bu çalışmada, Türkiye’deki hava aracı bakım örgütlerinde gözlemlenen mevcut 

disiplin uygulamalarının olumlu emniyet kültürüne nasıl bir etkisi olduğunun ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma süresince, yazında tespit edilen “emniyet 
kültürüne disiplin kurallarının etkisi” sorunsalının gerçek dünyada nasıl karşılık 
bulduğu incelenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veri toplanarak 
hava aracı bakım örgütlerinde mevcut disiplin sistemlerinin nasıl uygulandığı 
keşfedilmiştir. Katılımcıların öyküleri, düşünceleri, anahtar kavram olarak belirtilen 
“emniyet kültürü” bağlamında anlamlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yazında 
belirlenen sorunsal gerçek dünyada keşfedilmiş ve bu sorun emniyet kültürünün bir alt 
kültürü olan “adalet kültürü” bağlamında tanımlanmıştır. Tanımlanan sorun 
kapsamında, disiplin kurallarının varlık sebepleri, disiplin sistemlerinin işleyiş biçimi ve 
uygulamalarda izlenen tüm süreçler incelenmiş, disiplin cezalarında dikkate alınan 
hususlar ortaya çıkarılmış ve adalet kültürü bağlamında eleştirilmiştir. Çalışmanın, 
olumlu emniyet kültürünü geliştirmek ihtiyacı duyan örgütlerde disiplin sisteminin 
planlayıcı ve uygulayıcılarına yol göstermesi beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Havacılık emniyeti; emniyet kültürü; adalet kültürü; disiplin 
sistemi. 

1 Bu	  çalışma	  Anadolu	  Üniversitesi	  BAP	  Komisyonu	  tarafından	  desteklenen	  1403F068	  nolu	  “Türkiye’deki
Hava	   Aracı	   Bakım	   İşletmelerinde	   Olumlu	   Emniyet	   Kültürünü	   Destekleyen	   Bir	   Disiplin	   Sisteminin	  
Geliştirilmesi”	   adlı	   proje	   kapsamında	  gerçekleştirilmiştir.	   Çalışma,	  danışmanlığı	  Doç.	  Dr.	   Ender	  GEREDE	  
tarafından	  yürütülen	  doktora	  tezinin	  hazırlanması	  kapsamında	  yapılmıştır.

DOI: 10.20491/isarder.2017.326



 
 

C. M. Bükeç – E. Gerede 9/4 (2017) 155-195 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

156 

Abstract 
This paper aims to explore the effect of current disciplinary systems to positive 

safety culture in maintenance and overhaul organizations (MROs) of Turkey. It detects 
a problem in literature as “the effect of discipline rules to safety culture”, then ascertains 
what this problem corresponds to in the real world. During the research, semi-structured 
interviews were used in data collection where present situation of disciplinary systems 
of MROS is determined. Thereafter, the stories and ideas of participants- the safety, HR 
and quality managers- has been interpreted within the context of “safety culture” that is 
the key concept. In the end of the research, the problem detected in literature has been 
explored in the real world and identified within the context of “just culture” which is 
defined as a subculture of safety culture. Regarding the problem identified herewith, 
this study explores the reason for the presence of the discipline rules, the functioning of 
the disciplinary system scrutinizing all the processes involved in and finally the 
provisions considered when applying to penalties while criticizing them within the 
context of “just culture”. The paper eventually is expected to lead forth to planners and 
practitioners of disciplinary systems in organizations which are endeavoring to 
strengthen positive safety culture. 
Keywords: Aviation safety, safety culture, just culture, discipline system  

1. GİRİŞ  
Emniyetin artırılmasına yönelik tüm çabalar, can veya mal kaybına neden olan 

kazaların ve kayıpların mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesini hedeflemektedir. 
Havacılıkta emniyet yönetiminde radikal bir paradigma değişimi yaşanmıştır. Bu 
değişim, eski anlayışta hataların örgüt derinliğinde tespit edilip örgütsel kök 
nedenlerinin ortaya çıkarılmasında yaşanan güçlüklerden kaynaklanmıştır. Çünkü ideal 
koşullarda işlerin nasıl yürütülüp prosedürlerin nasıl uygulanacağını tarif eden eski 
anlayış, sorunların ve kök nedenlerin ortaya çıkarılmasında kaynak olarak gördüğü 
çalışanları ceza ile tehdit etmekte ve suskunluğa itmektedir. Oysa emniyeti tehlikeye 
düşüren hataların ve ihlallerin nedenlerinin dürüstçe ve eksiksiz ortaya çıkarılmasına 
gerek duyulur ki örgütsel aksaklıklar anlaşılsın ve görülen nedenleri tetikleyen örgütsel 
koşullar anlaşılıp tedbir alınsın. Yeni nesil emniyet yönetim yaklaşımı, hem örgüt 
derinliğinde hata ve ihlallerin kök nedenleri ile örgütsel aksaklıkları tespit etmeyi hem 
de gelecekte bunlarla tekrar karşılaşmamak üzere işe yarayacak tedbirleri geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu yüzden “gerçek dünyayı olması gerektiği gibi tarif eden” anlayıştan 
vazgeçilmiş ve artık onu tüm gerçekliğiyle doğru algılayıp tanımlayan yeni anlayışa 
doğru bir paradigma değişimi yaşanmıştır. Nitekim dünyayı olması gerektiği gibi gören 
anlayışın yerini dünyayı olduğu gibi anlayıp tanımlayan ve geleceğe yönelik gerçekçi 
önlemler geliştirebilen bir emniyet yönetim anlayışı almıştır. Yeni nesil anlayış, insanı 
ve yetersizliklerini merkeze koyan, hatalarının ve ihlallerin kaçınılmaz olduğunu bilen 
ve bunları önlemek üzere nedenlerini örgüt derinliğinde arayıp tespit eden ve gerçekçi 
önlemleri örgütsel faaliyetlerde tanımlayıp geliştirebilen bir anlayıştır (Gerede, 2015).  

Böyle bir anlayış, ancak ve ancak örgüt kültürünün emniyeti artırmak için ihtiyaç 
duyulan değerlerin oluşmasını, ortak tutumların geliştirilmesini ve davranışların teşvik 
edilmesini desteklediği koşullarda gerçek dünyada karşılık bulmaktadır. Bu yüzden 
yazının ve mevzuatın desteklediği yeni nesil emniyet anlayışında, örgütlerde emniyeti 
destekleyen değerlerin, inançların ve tutumların benimsemesinin gerekli olduğu 
üzerinde durulmaktadır. Bu yüzdendir ki bu çalışma, insan hatalarının felaketlere neden 
olabildiği havacılık örgütlerinde, emniyeti tehlikeye düşüren eylemlere, yeni nesil 
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emniyet yönetimi anlayışına göre nasıl karşılık verilmesi gerektiğini sorgulayan bir 
çalışma olarak tasarlanmıştır. 

Disiplin sisteminin örgüt yönetiminde nasıl kullanıldığı söz konusu karşılığını 
belirler. Yazına göre disiplin sistemi araç olarak kullanılırken gerçek dünyada şöyle bir 
sorunla karşılaşılmaktadır: Bir yanda örgütte emniyeti tehlikeye düşüren durumların ya 
da eylemlerin öğrenilmesi için çalışanların karşılaştıkları tehlikeleri haber vermesi 
beklenmektedir. Bunu sağlamak için çalışanların cesaretlendirmesi ve teşvik edilmesi 
istenmektedir. Bu durumda ceza vermekten kaçınılır. Oysa diğer yanda aynı çalışanların 
kasıtlı veya kasıtsız ihlallerinin neden olacağı kayıpları engellemek için yaptırımlara 
başvurmak zorunlu görünmektedir (Barach ve Small, 2000: 759-760; Amalberti, vd., 
2006:i66-i68; Beyea, 2004: 413-414; Boysen, 2013:400).  

Araştırmanın sorunsalı disiplin sisteminin kullanılış şekliyle ilgili yukarıdaki 
soruna odaklanılarak belirlenmiştir: Hava aracı bakım örgütlerinde, faaliyetler 
sürdürülürken ortaya çıkacak emniyetsiz eylemlere, örgüt yönetimi disiplin sistemini 
kullanarak nasıl bir karşılık vermelidir ki emniyet tehlikeye düşmesin? Karşılık ne 
olmalıdır ve nasıl olmalıdır ki emniyeti güçlendiren değerleri, inançları ve tutumları 
geliştirilmeye devam edilebilsin? 

Yukarıda belirtilen çerçevede çalışmanın konusu, hava aracı bakım örgütlerinde 
yürürlükte olan disiplin sistemlerinin adalet kültürüne ve dolayısıyla olumlu emniyet 
kültürüne etkisi olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, emniyet düzenlemelerinin ihlali 
halinde yönetimin disiplin sistemi ile ortaya koyacağı tavrın nasıl olacağı konusunda 
belirsizlikler bulunduğu fark edilmektedir. Araştırmanın odaklandığı bu belirsizlikler 
alanında, yönetimin disiplin sistemi ile vereceği bu karşılığın sonuçlarının neler olduğu 
tartışılmaktadır. Ele alınan söz konusu tartışmanın temelinde yönetimin yasalardan 
kaynaklanan yetkisini ve yaptırım gücünü kullandığı alan bulunmakta ve bakım 
faaliyetlerini yürüten teknisyenlerin hatalarının veya kural ihlallerinin nasıl karşılık 
bulduğu bu alanda tanımlanmaktadır. Böyle bir alanda disiplin ve emniyet kültürü 
arasında bir ilişki tanımlanabilecektir. Yazında söz konusu ilişkinin “adalet kültürü (just 
culture)” kavramına karşılık geldiği görülmektedir. Reason (1997:195-220) tarafından 
ortaya atılan bu kavram “emniyet kültürü” kavramının bir bileşeni olarak 
tanımlanmıştır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE YAZIN İNCELEMESİ  
2.1. Örgütlerde Disiplin Sistemi 
Örgütsel açıdan disiplin, istenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru 

davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür. Örgütlerde 
yöneticiler çalışanların istenmeyen davranışlarını kontrol altında tutmak zorunda 
kalırlar. Bunu başarmak için gösterdikleri çabalar da örgütsel disiplin faaliyetlerini 
oluşturur (Geylan, vd.2013:185). Disiplin, örgütlerde sosyal ilişkilerdeki düzensizlikleri 
azaltmaya, bireyleri örgütle kendi amaçları arasındaki uyumu sağlamaya yarayan, 
sözleşmeye sadık kalmaya yönelten bir güç veya önlemler paketi olarak görülür 
(Özdevecioğlu ve Kaya, 2005:41-67). Disiplin, çalışanların örgütsel kural, düzenleme, 
politika ve normlardan sapmalarını engelleyen ve düzelten eylemlerini kapsar.  

Örgütlerde disiplin sistemi çalışanların amaç karşıtı davranışları üzerine kurulur. 
Çalışanların amaç karşıtı davranışları, örgütün meşru çıkarlarına aykırı olan ve kasıt 
içeren davranışlarıdır (Sackett ve DeVore, 2009:179-201). Disiplin, örgütsel 
düzensizlikleri azaltmayı hedefler ve bireyleri örgütle kendi amaçları arasındaki 
sözleşmeye sadık kalmaya yöneltir (Özdevecioğlu ve Kaya, 2005). Disiplin sistemi 
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denildiğinde, temelinde hukuk bulunan ve çalışanların örgütün amaçları ile uyuşmayan, 
işleriyle ilgili kuralları ihlâl eden davranışlarına karşılık gelen ve yaptırımlardan oluşan 
bir küme tanımlanmaktadır (Livanelioğlu, 1997:6).  

Tarih boyunca disiplin anlayışlarındaki değişim incelendiğinde on beşinci 
yüzyılda intikamcı disiplin anlayışından, on yedinci yüzyıla dek cezalandırıcı disiplin 
anlayışına, ardından on sekizinci yüzyıldan itibaren korku yoluyla engelleyici disiplin 
anlayışına, geçen yüzyıldan itibaren günümüzü de kapsayacak şekilde iyileştirici 
disiplin anlayışına ve son olarak da önleyici disiplin anlayışına doğru bir evrim 
gözlemlenmektedir (Tosun, 2002:123-125). Çağdaş örgütlerde disiplin sistemlerinde iki 
yaklaşım bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi yetkeci (authoritarian), diğeri 
ise ıslah edici (corrective) yaklaşımdır. Yetkeci yaklaşımda disiplin eylemi disiplin 
sistemine konu olan davranışların cezalandırılması olarak düşünülürken, ıslah edici 
yaklaşımda ise davranışları düzeltici örgütsel çaba veya yeniden düzenleme 
öngörülmektedir (Wheeler, 1976:235). Disiplin türleri bu iki yaklaşımdan birine uygun 
olarak geliştirilmektedir.  

Disiplin türlerinden ıslah edici yaklaşıma karşılık gelen önleyici disiplin 
(preventive) türünde, çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlâl etmemesi amacıyla 
yönlendirilmesi söz konusu iken, yetkeci disiplin anlayışına karşılık gelen düzeltici 
(corrective), kademeli (progressive) ve yapıcı disiplin (constructive) türlerinde, disiplin 
sistemine konu olan davranıştan sonraki süreç yönetilmektedir. Düzeltici ve kademeli 
disiplin türlerinde ceza yoluyla çalışanların davranışı değiştirilmeye çalışılırken, yapıcı 
disiplin türü ceza yerine danışmanlığı öngörmektedir (Geylan, 2013:217-219).  

2.2. Disiplin Sisteminin Bileşenleri ve Uygulama Süreci  
Disiplin sistemi işyeri kurallarının uygulanmasında izlenen politikaya uygun 

olarak kurulmak zorundadır. Böylece çalışanlar, çalışma yeri koşulları ile uyum içinde 
faaliyetlerini sürdürebilmelidir (Barth, 2002:10). Disiplin sistemi ile temel olarak aykırı 
davranışlar, bunlar karşısında çalışanların uğrayacakları yaptırımlar tanımlanmakta, 
disiplin sistemine konu olacak davranışlar araştırılmakta, karşılaşıldığı zaman 
soruşturulmakta, yaptırımın türü ve derecesine karar verilip söz konusu yaptırım 
uygulanmaktadır (Tortop, 1994:217). Disiplin sisteminin kurulması için örgüt 
yönetiminin sorumluluğunda yapılması gerekenler şunlardır (Geylan, 2013:217; Barth, 
2002:10; Baş ve Ardıç, 2003:138): Örgütlerde disipline konu olan çalışan davranışları 
ve bunlara karşılık gelecek disiplin kuralları belirlenir, kural dışı davranışlara karşılık 
gelecek disiplin yaptırımları tanımlanır ve gerektiğinde disiplin sisteminin nasıl 
işletileceğine karar verilir. Disiplin sisteminin yaptırımları disiplin cezaları ile 
somutlaştırılır (Livanelioğlu, 1997:6).  

Disiplin sisteminin işletilmesindeki ilk aşama sisteme konu olacak davranışların 
tespit edilmesidir. Çalışanların yaptıkları geri bildirimler ya da başka bir deyişle 
raporlama tespit aşamasında kullanılan etkili bir araçtır. Diğer yandan Thaden ve 
Gibbons (2008), raporlama mekanizmasının ceza korkusundan arındırılmadıkça yeterli 
veya etkili olamayacağını vurgulamaktadır. Özgener (2004:104) disiplinin yapıcı 
olmasının şart olduğunu ve bunun tutarlı, uyumlu ve çalışanları kazanmayı amaçlayan 
bir yönetimin desteğinde gerçekleşebileceğini değerlendirmektedir.  

Sistemin işletilmesindeki diğer bir aşama, bir disiplin kuralı ihlâlinin mevcut olup 
olmadığının, fail ya da faillerinin kimler olduğunun ve ilgililerin idari, hukuki ve cezai 
sorumluluklarının ortaya konmasını amaçlayan disiplin soruşturmasıdır (Aslan, 
2009:89). Disiplin soruşturması, disiplin kuralının ihlâline konu olan olayın incelenerek 
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ihbar ve iddiaları tespit etmek, olayla ilgili tüm delilleri toplamak ve söz konusu kişinin 
savunmasını almak süreçlerini içerir. Sürecin önemli bir amacı da çalışan haklarının 
gözetilmesidir. Zanlının kendisine yönelik bütün isnatları öğrenme ve buna bağlı olarak 
kendini savunma hakkı vardır (Kırmızıgül, 1998:29). Disiplin soruşturmaları, olaylarla, 
kanıtların, ihlâlin gerçekleşme koşulları, oluş biçimleri, sonuçları ve ilgililerin kişisel 
durumları göz önünde tutularak yansız bir biçimde incelenip değerlendirilmesi olanağını 
beraberinde getirmektedir (Aslan, 2009:90).   

Disiplin sistemine konu olan kural ihlâlleri gerçekleştiğinde, bir normun ihlâl 
edildiği anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ceza hukukunda olduğu gibi, suç 
temelli bir yaklaşım ortaya koymak olasıdır. Bu durumda, suç unsurlarının bulunması 
ve buna uygun yaptırım kararı verilmesi söz konusu olacaktır (Livanelioğlu, 1997:19). 
Ball’un (1991) araştırmasında, disiplin yaptırımın “adaletli olma”sının yaptırımdan 
olumlu tepki/dönüş elde edebilmek için temel gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır. 
Disiplin yaptırımları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder, bu yüzden derhal 
uygulanır (Aslan, 2009:112). Karar verilen disiplin yaptırımları yargı denetimine tabidir 
(Süzek, 2011:13). Yöneticiler ceza kararlarını kanunda belirlenen zaman içerisinde 
vermeli, verdikleri kararı tebliğ etmeli ve verilen yaptırım kararlarını da derhal 
uygulamalıdır (Geylan vd., 2013:120). Tebliğ edilen kararların sebeplerinin de çalışana 
anlatılması, çalışanın hatalarından öğrenmesinde etkili olacaktır. Çalışan yaptığı hatanın 
ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini görmesi ve aldığı cezanın hakkaniyetle 
verildiğini hissetmesi, güven duymasına da neden olacaktır. Çünkü güvenen kişi 
kendini tehdit altında hissetmez ve zarara uğrama korkusu taşımaz (İslamoğlu, 
2010:139). 

Sistemin işletilmesindeki diğer bir aşama yaptırım uygulamalarıdır. Yaptırım; 
yöneticinin, yönetiminde çalışanların davranışının sonucunda olumsuz bir uygulama 
yapması ya da olumlu (çalışanın lehine) bir uygulamadan bir davranışının sonucunda 
vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Çalışanın lehine bir uygulamadan vazgeçmesine 
ücret artışının veya ikramiyenin durdurulması; olumsuz uygulamalara ise sözlü 
azarlamalar, ilgili faaliyetten el çektirme ve fesih örnek verilebilir (Trevino, 1992:647-
676). Çalışanın sunulmuş imtiyazların elinden alınması, terfi hakkının elinden alınması 
ve çabalarının göz ardı edilmesi de bu kapsamda düşünülmelidir (Arvey ve Ivancevich, 
1980:123-132). Disiplin yaptırımlarını incelendiğinde, genel olarak ve en az şiddetliden 
en şiddetliye doğru sıralanarak; uyarma, kınama, ücretten kesme, geçici işten 
uzaklaştırma ve işten çıkarma yaptırımlarının uygulandığı görülür (Geylan vd., 
2013:190-191). Uygulanacak yaptırım bunlardan hangisi olursa olsun, kural ihlâli ile 
yaptırım arasında adil bir dengenin bulunması gerekecektir (Kırmızıgül, 1998:28).  

Disiplin yaptırımlarının bir yönü müeyyidedir, ancak diğer yanda da istendik 
davranışı teşvik etme, kurallara uymayan azınlığın davranış standartlarına gereksiz bir 
tesirde bulunmasını önleme yönü vardır. Buna göre, biri yapıcı, diğeri bastırıcı olmak 
üzere iki yönü vardır denebilir (Aygün, 2011:8). Disiplin sistemine konu olan davranışa 
karşılık gelen ceza uygulamalarında son derece önemli olan konu da adalet duygusunun 
yitirilmediğine her seviyede çalışanların ve yönetimin inanıyor olmasıdır (Boncarosky, 
1979:698). 

2.3. Havacılık Örgütlerinde Olumlu Emniyet ve Adalet Kültürü 
Emniyet kültürü, örgüt kültürünün çalışanların davranışlarını emniyet risklerini 

artırmak ya da azaltmak yönünde etkileyen özelliklerinin bir bütünüdür (Guldenmund, 
2000:215-257). Diğer bir tanıma göre olumlu emniyet kültürü, insanların riskleri 
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azaltma ve emniyeti artırma kapsamındaki eylemlerini yönlendiren örgüt içinde 
paylaşılan havacılık emniyetine ilişkin inançlar ve değerler kümesidir (Richter ve Koch, 
2004:703-722; Fang vd., 2006’dan aktaran Bergh, 2011:8). Risklerle ve risk kontrol 
sistemleriyle etkileşim halindeyken nasıl bir davranış sergileneceği hakkında, örgütlerde 
normlar ve değerler üretmek üzere paylaşılan davranışlar, inançlar ve algılamalardır 
(Hale 2000:7).  

Örgütte sahip olunan inançlar, değerler, tutumlar ve bunların etkisiyle sergilenen 
davranışlar olumlu emniyet kültürünün güçlendirilmesine ya da zayıflatılmasına neden 
olabilmektedir (Roughton ve Mercurio, 2002:18-20). Güçlü bir olumlu emniyet kültürü 
geçmişten ders çıkartan, elde ettiği bilgileri gelecekte emniyeti artırmak için kullanan 
davranışlara yön veren özellikler taşımaktadır. Bunun için nitelikli emniyet verisine ve 
bilgisine ihtiyaç olduğundan güçlü bir olumlu emniyet kültürünün etkili bir geri bildirim 
(raporlama) sistemini teşvik ettiği vurgulanmaktadır (CAA, 2002:3-2). Olumlu emniyet 
kültürünün diğer önemli özelliğinin ise örgüt içinde yönetim ve çalışanlar arasında 
karşılıklı güvene dayalı etkili bir iletişim olduğu vurgulanmaktadır (HSE, 2002). Güçlü 
olumlu emniyet kültürüne sahip örgütler emniyet adanmışlığı yüksek çalışanlardan 
oluşmaktadır.  

Havacılık örgütlerinde olumlu emniyet kültürünün, özelliklerinin ve bileşenlerinin 
tanımlanmasında Reason’ın ortaya koyduğu model gerek yazında gerekse mevzuatta 
dikkat çekecek ölçüde taraf bulmaktadır. Reason (1997) emniyeti artırabilmek için 
örgütte emniyet kapsamında olup bitenlerden haberdar olunması gerektiğini 
vurgulamakta ve bu çerçevedeki paylaşılan inanç ve değerleri olumlu emniyet kültürüne 
eş tutmaktadır. Olumlu emniyet kültürünün bileşenlerini de örgütsel öğrenme üzerine 
kurgulamaktadır. Örgütün emniyeti artıracak kalıcı davranış değişiklikleri 
geliştiriebilmesi için öncelikle emniyete ilişkin nitelikli verilere ihtiyacı vardır. Olumlu 
emniyet kültürünün raporlama bileşeni personelin emniyete ilişkin tehlikeler (hazard) ve 
risklerle ilgili tüm konuları özgürce ve gönüllü olarak raporlayabilmesine yönelik 
inançlar ve değerleri kapsamaktadır.  

Reason’a (1998) göre olumlu emniyet kültürünün diğer bir bileşeni öğrenme 
kültürüdür. Emniyet yönetiminde elde edilen veriler bilgiye dönüştürülür, dersler ve 
sonuçlar çıkartılır ve kökten değişimler de dâhil her türlü tedbir alınıp uygulanır. 
Olumlu öğrenme kültürü, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini 
cesaretlendirir. Çalışanlar emniyet konularında sürekli bilgilendirilir. Emniyete yönelik 
veriler etkin şekilde toplanır, analiz edilir ve hatalarla ihlâllerin her seviyede 
raporlanmasını yaygınlaştırmak üzere etkili bir sistem kurulup işletilir. İnsan 
faktöründen, teknik faktörlerden, örgütsel faktörlerden ve örgüt çevresinden 
kaynaklanan faktörlerden derlenen bilgi emniyeti artıracak şekilde davranış 
değişiklikleri için girdi olarak kullanılır. Örgüt içerisinde emniyeti yönetmekte gerekli 
öğrenmeyi sağlayacak her türlü inanışa, değere, tutuma ve eyleme önem verilir.  

Reason’ın (1997) tanımladığı esneklik kültüründe, yüksek tempolu faaliyetlerin 
yürütülmesinin gerektiği koşullarda ya da tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında yapısal 
değişime gitme, özel konumdaki personeli geçici olarak güçlendirme gibi örgütün özel 
duruma karşılık verebilecek dönüşümleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirme 
becerisini gösterebildiği kültürdür. Örgüt ve çalışanları, emniyetin tehlikeye girdiği 
zamanlarda tekrar artırmak için değişime direnç göstermezler.  

Reason’un (1998) ortaya attığı modelin önermesi, örgütlerde güçlü olumlu bir 
adalet kültürü olmadan raporlama ve öğrenmeye ilişkin emniyeti artıracak yönde inanç, 
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değer ve tutumlar geliştirmek oldukça güçtür. Adalet kültüründe, güvene dayalı ilişki 
bulunmaktadır; emniyetin artırılması için gerekli verilerin çalışanlar tarafından rapor 
edilmesi teşvik edilir, hatta ödüllendirilir. Bununla birlikte, kabul edilebilir ve kabul 
edilemez insan hatalarının ve ihlâllerinin ayrımı net olarak yapılır, bu ayrım çalışanlar 
tarafından açık bir şekilde bilinmektedir ve benimsenmiştir. Adalet kültürünün 
bulunduğu örgütlerde, yöneticiler suçlamak ve cezalandırmak yerine olayı tüm 
yönleriyle dikkatlice araştırarak daha fazla şey öğrenebileceklerini, 
bilgilenebileceklerini ve bu sayede emniyeti artırabileceklerini bilirler, inanırlar ve bu 
yaklaşıma değer verirler. Eğer örgütte emniyeti tehdit eden unsurun sadece çalışanların 
hataları olduğu ve cezalandırılması gerektiği yönünde bir yaklaşım varsa, hata ve 
ihlallerin kök nedenleri araştırılmıyorsa, tüm bunlara sebebiyet verecek örgütsel 
faktörler ortaya çıkarılıp düzeltme yapılmıyorsa, hata ve ihlaller birbirinden ayrılıp 
bunlara uygun ve adil yaptırımlar uygulanmıyorsa, kısacası örgütün disiplin sistemi hata 
ve ihlal şeklindeki emniyetsiz eylemler karşısında adaletli davranmıyorsa raporlama ve 
öğrenme kültürleri emniyeti azaltacak yönde şekillenecektir. Emniyet kapsamındaki 
örgütsel adalete ilişkin inanç ve değerler raporlamayı ve öğrenmeyi engelleyecek şekle 
bürünmüştür. Oysa öğrenmeden emniyet artırılamamakta, veri ve bilgi olmadan 
öğrenmek mümkün olamamaktadır.  

Bu konuda diğer bir araştırmacı Dekker, adalet kültürünün “emniyet olaylarından 
ders çıkarıp örgüt olarak öğrenmek” ile “bu olayların sonuçlarının sorumluluğunu 
almak” arasında kurulan bir denge noktası anlamına geldiğini ifade etmektedir. Bu 
nedenle, tüm adalet kültürü tanımlarının “kabul edilebilir” ve “kabul edilemez” çalışan 
davranışlarını ayıracak net bir çizgiyi tartıştığını belirtmektedir (Dekker, 2009).  

2.4. Adalet Kültürünün Havacılık Emniyeti ile İlişkisi 
Olumlu emniyet kültürünün güçlü bir şekilde tesis edildiği örgütlerde; etkili bir 

bilgilenme mekanizmasının kurulu olması, üst yönetimin emniyeti artıracak 
uygulamalara açık destek vermesi, personelin yetersiz kalan kural ve tanımlar karşısında 
olumlu sonuçlar doğuran inisiyatif kullanabilmesi beklenir. Fakat anılan tüm çabalara 
rağmen, havacılık örgütlerinde çalışanlar, emniyeti tehlikeye atacak şekilde hata ve ihlal 
yapmaya devam edeceklerdir. Çünkü insan performansını etkileyen, dolayısıyla 
emniyetsiz eylemlere sebep olabilen pek çok faktör söz konusudur (Marx, 2009:105-
116). Bu çabaların başarılı olabilmesi için emniyetsiz eylemlerden (hatalar ve ihlaller) 
ders alınması ve eldeki verileri bilgiye dönüştürerek gelecekteki emniyetsiz eylemlerin 
tahmin edilmesi ve önlenmesi gerekmektedir. Emniyetsiz eylemlerden ders alınması 
için bunların üst yönetim ve emniyet yönetimi tarafından biliniyor olması gerekir. Söz 
konusu tarafların bunları bilebilmesi için çalışanların faaliyetleri sırasında yaptıkları bu 
tür eylemleri gizlemeden bildiriyor olmaları gerekmektedir (Reason, 1990:217-250). 
Burada, anahtar süreç hataların ve ihlallerin bildirilmesidir (ICAO, 2006). Örneğin 
Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (UK Civil Aviation Authority – CAA) 
raporlamayı en önemli hedef olarak görmektedir, tamamen kasıtlı veya aleni davranışlar 
dışında, dürüstçe rapor edilen hiçbir hataya disiplin cezası uygulanmayacağını da 
taahhüt etmektedir (CAP-715, 2002:11).  

Raporlamanın farklı gerekçelerle engellenmesi, örgütün emniyetsiz eylemlerden 
öğrenmesini de engelleyeceği için hata ve ihlallerin yeniden ve giderek daha fazla 
gerçekleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Hataların rapor edilmesini sağlamak için 
cezadan vazgeçilmesi ise hata ve ihlal yapan çalışanlar arasında adaletsizlik 
oluşturabilir. İşte tam burada, cezaya tabi olan ve olmayan eylemlerin ayrımının nasıl 
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yapılacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu ayrımı doğru yapmak bir adalet 
sorunudur (Aral, 2010: 33). Bu yüzden; tanımlanan sorunsalın karşılığında emniyet 
kültürünün bileşeni olan adalet kültürü kavramı durmaktadır. Örgütte çizilen bu 
çerçevedeki adalete ilişkin paylaşılan inanç ve değerler, raporlama örneğinde olduğu 
gibi, emniyeti etkileyecek karar ve eylemleri etkilemektedir.  

Adalet kültürü hakkında yazın ve mevzuat incelendiğinde, disiplin ve emniyet 
kavramları arasındaki ilişkinin söz konusu sorunsal merkeze konularak konu edildiği 
görülmektedir (Ghobbar vd., 2009; Thaden ve Hoppes, 2005; Holtz ve Harold, 2013; 
Dekker, 2007, 2009, 2011; Marx, 2009; Reason, 1997, 1998, 2005; Perrin ve Kirwan, 
2005; SHGM, 2013c; ICAO, 2013). Başka bir deyişle disiplin sistemi adalet kültürü 
üzerinde etkilidir. Örneğin Amerikan Hemşireler Birliği’nin (American Nurses 
Association-ANA) düzenlediği adalet kültürü konulu kongrenin (2010) bildiri 
kitapçığında bir adalet kültürü modeli önerilmektedir. Burada da cezaya dayalı otoriter 
bir disiplin sisteminin aksayan yönleri görmek ve daha emniyetli bir sistem 
geliştirebilmek için gerekli bilginin akışını durdurduğu ifade edilmektedir. Bu yüzden 
de modeli önerirken, emniyetle ilgili gayretlerin içinde cezalandırmanın rolünün 
mutlaka tanımlamak gerektiği vurgulanmaktadır. Buna karşın, güçlü olumlu bir adalet 
kültürü hiçbir emniyetsiz eylemin cezalandırılmayacağı anlamına gelmemektedir. 
Sumwalt (2007) da Dekker (2009) gibi adalet kültürünün cezasızlığa dayanmadığının 
altını çizmekte ve tespit edilen ihlâllere ceza verilmemesi durumunda, iki olumsuz 
sonuç doğacağını öngörmektedir: 

-‐ Kasıtlı, sürekli (tekrar edilerek) aynı tehlikeye neden olan davranışlar 
engellenmemiş olur, 

-‐ Suçlu ile suçsuz, doğru/emniyetli davranış ile yanlış/emniyetsiz davranış ayırt 
edilemez. 

Zayıf bir adalet kültürü emniyeti artırabilmek için gerekli olan nitelikli emniytet 
verilerinin elde edilmesine, bunların emniyeti artıracak bilgiye dönüştürülmesine, örgüt 
içinde yaygınlaştırılmasına ve örgütün emniyeti artıracak şekilde davranışlarını 
değiştirmesine engel olacaktır. Çünkü emniyet kapsamında algılanan örgütsel adalet 
zayıfladıkça çalışanların sessiz kalma ihtimali de artmaktadır. Nitekim Küresel 
Havacılık Bilgi Ağı (Global Aviation Information Network – GAIN) Çalışma 
Grubu’nun (2004) çalışmasında, disiplin uygulamalarından kaynaklanan 
olumsuzlukların havacılık emniyetini neden olumsuz yönde etkilediğini konusunda 
benzer noktalara vurgu yapmaktadır:  

-‐ Potansiyel emniyet tehlikeleri (hazard) ile doğrudan temasta olan çalışanlar ceza 
korkusuyla sorumluluktan kaçarlar.  

-‐ Disiplin sisteminin önerdiği cezalar örgütsel öğrenmeye engel olur.  
-‐ Olumsuz disiplin sistemi uygulamalarının neden olduğu zayıf adalet algısı 

örgütsel güven sorunlarına neden olur.  
Olumlu ve güçlü bir adalet kültürünün tesis edilmesi için bir başka gereklilik 

“güven”in tesis edilmesidir (Bohne ve Peruzzi, 2010: 33). Çünkü güven kırılgandır. 
Olumlu örneklerin etkisi ile olumsuz örneklerin etkisi arasında kıyaslanamaz derecede 
büyük fark vardır. Raporlama ve öğrenme mekanizmalarının işletilmesinde, güvenin 
önemli bir rolü bulunmaktadır (Cox vd., 2006:1123-1124). Bir başka gereklilik emniyet 
yönetiminde ihtiyaç duyulan bilginin çalışanlar tarafından raporlanmasında “ceza”nın 
azaltıcı etkilerinin bulunduğunun anlaşılmasıdır (Beyea, 2004:413; Bond, 2009:187-
189; Kaplan, 2003:34). Nitekim adalet kültürü tesis edilirken, bir yanda ihlaller şeklinde 
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ortaya çıkan emniyetsiz eylemlerin mutlaka karşılık bulduğunun ve bulacağının, diğer 
yanda emniyet ihlalleri hakkında gönüllü raporlamaların cezasız kalacağı garantisinin 
verilerek adaletin sağlandığının hissettirildiği özel bir denge noktasında kurulacak 
güven ortamı amaçlanmalıdır (Boysen, 2013:400; Dekker, 2007:29-37). Çünkü olumlu 
emniyet kültürüne, örgüt kültürünün tüm seviyelerinde değerlerin açık iletişimi, adaleti, 
davranış seçimlerinde emniyetin odağa alınmasını destekliyor olması sonucunda sahip 
olunacaktır (Griffith, 2009:8; Roughtonve Mercurio, 2002:20-21). Adalet kültürü de bu 
odağın sağlanması için gereken güven ortamını adalet temelinde sağlayacaktır. 

Bu noktada yaptırım kararı verilirken kasıt içermeyen, örgütsel faktörler nedeniyle 
ortaya çıkan insan hataları ile kural, prosedür ve normlar bilindiği halde bunlardan 
sapmaya işaret eden ihlallerin birbirinden ayrılması büyük önem kazanmaktadır. Dekker 
(2009) havacılık örgütünde olumlu adalet kültürünün güçlendirilebilmesi ve emniyetin 
artırılabilmesi amacıyla hata ile ihlâl davranışlarının arasındaki çizginin önemine işaret 
etmekte ve olumlu adalet kültürünün cezasız disiplin sistemi anlamına gelmediğini 
vurgulamaktadır. Suçlama kültürü gibi hiç suçlama olmamasının da disiplin sistemini 
işlevsiz hale getireceğini söylemektedir. Reason’ın öngördüğü şekilde, çalışan 
hatalarının cezalandırılmak yerine ihlallerden ayrılıp emniyeti tehlikeye düşüren 
durumların korkusuzca bildirilmesini sağlamak için havacılıkta birçok aracın 
kullanıldığı ve bunların yazında tartışıldığı görülmektedir. Birer algoritma olarak 
tasarlanan bu araçların amacı, hata ve ihlallerin ayrımının yapılabilmesidir. Bunlardan 
ilki Reason’ın adalet kültürü kavramını kavramı ortaya atarken sunduğu “karar ağacı 
modeli”dir (Reason, 1997:209). Günümüzde kullanılan Ekip Olay Raporlama Sistemi 
(Aircrew Incident Reporting System – AIRS), Kabin İşlemsel İnceleme Yardımcısı 
(Cabin Procedural Investigation Tool – CPIT), İnsan Faktörü Kusurlarını Analiz ve 
Sınıflandırma Sistemi (Human Factors Failure Analysis Classification System – 
HFACS), İnsan Faktörlerini Araştırma İçin Entegre Süreçlendirme Aracı (Integrated 
Process for Investigating Human Factors, Procedural Event Analysis Tool – PEAT), 
Yer Operasyonlarında Hatalara Karar Verme Yardımcısı (Ramp Error Decision Aid – 
REDA) gibi sistemler de karar ağacına benzer algoritmaları içeren sistemlere örnektir 
(GAIN, 2003:37-44; Wiegmann ve Shappell, 2003:50-71). Diğer taraftan, emniyeti 
tehlikeye düşüren fakat kaza ile sonuçlanmamış olaylardan ders alınması için gerekli 
detayı içerecek şekilde ve genellikle bilişim sistemlerini kullanarak korkusuzca 
bildirimlerin yapılması amacıyla, raporlama sistemleri de geliştirilmiştir. Havacılık 
Emniyet Raporlama Sistemi (Aviation Safety Reporting System – ASRS), Havacılık 
Emniyeti Uçuş Yolu Programı (Aviation Safety Airways Program – ASAP), Kanada 
Havacılık Emniyet Raporlaşma Sistemi (Canadian Aviation Safety Reporting System – 
CASRS) (Barach ve Small, 2000:760), British Airways Emniyet Bilgilendirme Sistemi 
(BA Safety Information System (BASIS), Havacılık Olayları Raporları Düzenleyicisi 
(Aeronautical Events Reports Organizer – AERO), Havacılık Kalite Veritabanı 
(Aviation Quality Database – AQD), Uçuş Emniyet Raporlama Sistemi (AVSiS, First 
Launch Safety Report System – SRS), INDICATE Emniyet Programı (INDICATE 
Safety Program) (GAIN, 2003:13-19) raporlama sistemlerine örnek olarak verilebilir. 
Güçlü olumlu adalet kültürü, korku kültürünün bertaraf edilerek hata veya ihlallerin 
korkusuzca rapor edilmesinde yarar sağlamaktadır (HSE, 2002).  

Olumlu adalet kültürü ve emniyet performansı arasındaki ilişki sadece örgütsel 
boyutta ele alınması mümkün olmayan bir konudur. Ülkelerin yargı sisteminin, 
örgütlerdeki disiplin sistemi uygulamaları ve ortaya çıkacak örgütsel adalet kültürü 
üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Nitekim Dekker adalet kültürünü, örgüt 
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çevresindeki çalışma usul ve kurallarını belirleyen otoriteleri ve bunların yanı sıra yasal 
düzenlemeler ile hukuksal zemini oluşturan yasa koyucuları da içeren çok geniş bir 
çerçevede ele almıştır (Dekker, 2007; Dekker, 2009). 

Sonuç olarak, yazın incelendiğinde “bir yanda örgüt içi ve örgüt çevresi 
seviyesinde, ceza korkusunu ortadan kaldırabilecek ve diğer yanda hesap vermesi 
gerekenden hesap sorabilecek” bir disiplin mekanizmasının adalet kültürünü ve 
dolayısıyla olumlu emniyet kültürünü destekleyeceği ortaya çıkmaktadır. Yazının işaret 
ettiği sorunsal, disiplin uygulamalarına bağlı yaptırım korkusunun emniyetin 
sağlanmasında gerekli iletişimin ve raporlamanın aksamasına yol açarak adalet 
kültürünü ve dolayısıyla olumlu emniyet kültürünü olumsuz etkileyeceğidir. 

2.5. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar 
Araştırma tasarlanırken araştırma modelinin esinlendiği çalışmaların; hava aracı 

bakım örgütlerinde olumlu emniyet kültürünün boyutlarını veya bileşenlerinin 
boyutlarını tartışan araştırmalar (Reiman ve Oedewald, 2004; McDonald vd., 2000; 
Fogarty, 2004; Grote ve Künzler, 2000), adalet kültürünü ölçebilmek üzere, örgütlerde 
emniyet kültürüne bağlı boyutların neler olduğu üzerinde yoğunlaşan ve her bir boyut 
için ürettikleri araştırma soruları ile nicel araştırma yöntemine başvuran çalışmalar 
(Glendon vd., 2006; Ghobbar vd., 2009; Thaden ve Hoppes, 2005) ve adalet kültüründe 
anahtar işlevi bulunan hata ve ihlâllerin ayrımını yapan çalışmalar (Hobbs ve 
Williamson, 2002a; Hudson, 2007;GAIN, 2004) olarak ayrıldığını söyleyebiliriz.  

Olumlu emniyet kültürünün boyutlarını tartışan araştırmalar (Gerede, 2015; 
Ghobbar, Bouthari ve Curran, 2009; Cooper, 2000:113; Ruitenberg, 2003) ile havacılık 
temel emniyet mevzuatı (ICAO, 2013, 2015; Eurocontrol, 2008a, 2008b, 2012; SHGM, 
2012, 2013) James Reason’ın önerdiği modele sadık kalmışlardır. Özellikle adalet 
kültürünü konu eden kaynaklarda, adalet kültürünün tesis edilmesi için örgütlerdeki 
uygulamalar çalışılmış ve adalet kültürünün gerekli kıldığı örgütsel dönüşüm 
tartışılmıştır. Cezasız disiplin uygulamalarının emniyetin artırılmasındaki etkisi ve rolü 
incelenmiştir. Bununla birlikte, adalet kültürünün yazında güven sorunsalı bağlamında 
da tartışıldığı görülmektedir (Önen, 2017). Nitekim bir araştırma sonucunda, örgütte iyi 
tasarlanmış ve doğru uygulanan bir raporlama sistemine sahip olunsa dahi, emniyet 
hakkında değerlerin ve görünür yönetim uygulamaların desteği sağlanamadıkça, 
çalışanların cezalandırılma ve suçlanma endişelerinin giderilmesinin mümkün olmadığı 
anlaşılmıştır (Battles vd., 2006). Emniyet kültürünün gelişimi, boyutları ve ölçüm 
yöntemleri hakkında yapılan bir yazın taramasında, incelenen araştırmaların birleştiği 
boyutlar arasında “emniyeti tehlikeye düşüren durumların rapor edilmesinde cezasız bir 
yaklaşımın benimsenmesi” tanımlanmıştır (Halligan ve Zecevic, 2011:3). Örnek olay 
incelemesi yapılan bir başka çalışmada, örgütsel güvenin önemli olduğu iki örgüt 
karşılaştırılmış, güven seviyesinin emniyeti nasıl etkilediği incelenerek örgütlerde neden 
oldukları koşullar ve beraberinde getirdikleri sonuçlar emniyet bağlamında tartışılmıştır. 
Araştırma, emniyet kültürünün tesis edilmesi ve sürdürülebilmesi için güven 
ilişkilerinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu, bunu sağlamak için de adalet 
kültürüne ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur (Cox vd., 2006). Frankel 
vd.(2006:1692) tıp alanında güvenirliği, adalet kültürü, elektronik sağlık kayıt sistemi 
ve kanıta dayalı uygulamalar olarak üç yönüyle tartışmışlar, aşağıdaki sorunları 
belirlemişlerdir: 

-‐ Çalışanlara güven duyulmaması veya çalışanın güven duymaması, 
-‐ İnsan hatalarına toleransın bulunmaması, 
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-‐ İnsan hatalarına aşırı toleransın bulunması, 
-‐ Adalet konusunda bir politika dokümanı veya açık mektup gibi bir taahhüt ile 

üst yönetim desteğinin ilan edilmemesi, 
-‐ Hatalar ile ihlâllerin ayrımını yapmak üzere özel bir algoritma kullanılmaması, 
-‐ Çalışanların (özellikle kaza anlarında ya da küçük operasyonlara yoğunlaşıldığı 

zamanlarda) sorumluluk almalarına engel olunması. 
Alanyazındaki nicel çalışmalardan örgütlerin emniyet yöneticileri ile görüşmeler 

yaparak olumlu emniyet kültürü için sorun yaratan hususların beş boyutta derlendiği 
araştırmada (Ghobbar, Bouthari ve Curran, 2009) raporlamada yaşanan sıkıntıların, 
sorunların kök nedenlerini öğrenmeyi ve geri bildirim mekanizmasının işleyişini 
engellediği ortaya çıkarılmıştır. Aynı çalışmada, üst yönetimin veya bölüm 
yöneticilerinin operasyonel hedeflere odaklanmasının emniyetle ilgili önlemlerin 
ihmaline neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, örgüt seviyeleri arasındaki dikey 
iletişim yetersizlikleri, emniyet eğitimlerindeki yetersizlikler ve emniyet raporlarını 
bildirenlerin gerektiği gibi ödüllendirilmemesi de olumlu emniyet kültürünün önündeki 
sorunlar olarak tespit edilmiştir. Emniyet kültürünün boyutları üzerine yoğunlaşıp 
örgütlerde emniyet kültürü için bir ölçek geliştiren başka bir çalışmada (VonThaden ve 
Hoppes, 2005) da ceza korkusunun raporlamayı engellemesi, en önemli adalet kültürü 
sorunu olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, adalet kültürünün suçlamaya 
odaklanmak yerine hatalardan öğrenmeye odaklanmayı gerektirdiği vurgulanmaktadır. 
Ghobbar vd. (2009) bunlara ilaveten adalet kültürünün tesis edilmesinde üst yönetim 
desteğinin şart olduğunu vurgulamaktadır. 

Hata ve ihlal ayrımına odaklanan çalışmalardan, ihlal davranışlarının nasıl 
yönetileceğinin kuramsal olarak tartışıldığı bir araştırmada, ihlal davranışlarının 
nedenleri belirlenerek tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Örgüt yönetimlerine, ihlal 
davranışlarına karşılık hem geçmiş yönlü (reaktif) hem de gelecek yönlü 
(proaktif/öneylemci) tedbirler geliştirmeleri önerilmiştir (Hudson vd., 1998). Söz 
konusu çalışmada davranış temelli bir yaklaşım bulunmakta ve ihlal davranışlarını 
analiz ederek azaltmak üzerine bir yöntem önerilmektedir. 

Bu çalışmada öne çıkan tartışmaları yazına kazandıran araştırmalardan ilki 
Cromie ve Bott (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazarlar, örnek olay çalışması 
yapmışlar ve üç farklı örnek olayda tanımlanan senaryolara bağlı sorulan sorulara 3136 
hava aracı bakım teknisyeninin online yanıt vermesi sonucunda bir veri seti elde 
etmişlerdir. Böylece örnek olay neticesinde görülen disiplin uygulamalarına, olay 
hakkında bilgi sahibi olma düzeylerine, teknisyenlerin pozisyonlarına ve teknisyenlerin 
demografik özelliklerine göre hoşgörü seviyelerinin değişimini sorgulayan dört 
araştırma sorusuna yanıt aramışlardır. Araştırmanın en önemli bulgusu, ABD Ulusal 
Havacılık Otoritesi (Federal Aviation Administration – FAA) Başkanı Huerta’nın da 
Ekim 2015 ayında emniyetin evrimini konu eden konuşmasında (Another First in Our 
Safety Evolution, Flight Safety Foundation) belirttiği gibi (www.faa.gov.tr), “artık 
normatif bir anlayışla havacılık emniyetinin yönetilme olanağının kalmamış olması”dır. 
Günümüzde geçerli olan “performansa dayalı emniyet yönetimi”nde de hem işbirlikçi 
hem de esnek bir yapıda emniyet raporlama sisteminn işletilebilmesi gerekmektedir. 
Burada üzerinde durulması gereken husus özellikle gönüllü raporlar ile toplanan ve 
emniyeti tehlikeye düşüren durum, hal, koşul veya davranışların risk yönetimine 
aktarılıp gerekli tepkiyi bulması için izlenen süreçlerdir. Doğaldır ki öncelik büyük 
risklere verilecek ve daha fazla kaynak aktarımına gerek duyulacaktır. Kaynak aktarımı 
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örgüt yönetimi kadar ulusal havacılık otoriteleri için de sorundur ve böyle olmaya 
devam edecektir (Grizzle, 2016).  

Bir diğer sorun da insan hatalarının suç sayılma olasılığıdır ki bunu etraflıca 
tartışan Dekker (2011) olmuştur. Dekker, özellikle yargı müdahalesini irdelemiş ve 
bunun medya, popülizm, kaygı gibi etkenlerin yanında havacıların ve tabiplerin 
hatalarına toplumda hoşgörü bulunmaması gibi sosyal nedenlerle baskı altında kaldığını 
değerlendirmiştir. Yargı kararlarının, kaçınılmaz olan insan hatalarını stres, depresyon, 
kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yanında kişinin kendini suçlamasına neden 
olması gibi sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir. Tüm bunların ardından, emniyet 
raporları azalmakta, emniyet yönetilemez hale gelmektedir. Dekker ile Breakey (2016) 
tanımlanan bu soruna bir başka çalışmada yanıt aramışlardır. Yargının müdahalesini 
farklı yargı konseptleri üzerinden tartışmış ve emniyet kültürüne etkisini 
değerlendirmişlerdir. Mevcut koşullarda cezalandırıcı adaletin baskın olduğunu ve 
bunun değişerek somut olay adaleti, usul adaleti ve onarıcı adalet üzerinden tartışılan 
adalet kültürü bağlamında somut öneriler tanımlamışlardır. Mevcut dünyada bir diğer 
önemli tespit de Gerede’nin (2015) çalışmasında somut olarak ortaya konmuştur. 2 gün 
süren ve alan uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen bir nominal grup çalışmasının 
ardından Türkiye’deki hava aracı bakım örgütlerinde emniyet yönetim sisteminin 
başarıyla hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin olumlu adalet kültürünün 
zayıflığı olduğu ortaya çıkmıştır. Adalet kültürü paradigmasının yerini tıpta tartışan ve 
havacılık uygulamalarından örnekler veren bir başka eserde, adalet kültürünün serbest 
raporlanmanın önünün açılmasından ötede; emniyet eğitimlerini mükemmel seviyeye 
getirmek, sürekli mesleki gelişimi sağlamak ve karmaşık teknolojik sistemlerin temini, 
tedariği gibi zorunlulukları da içerdiği hatırlatılmaktadır (Wrigstad, 2017).  

Havaalanı emniyet yönetim sisteminin başarısını konu eden Smart (2016), anahtar 
kavram olarak adalet kültürünün geliştirilmesini gerekli görmektedir ve bunun için 
adalet kültürü politika dokümanı yanında, gri alanlara düşen davranışlar için yönetimin 
hem adil muamele yapması hem de bunu göstererek çalışanlarını ikna etmesi gerektiğini 
vurgulanmıştır. Hataların ihlallerden ayrılmasında adalet kültürünü konsept olarak 
tanımlayan bir başka araştırmada (McCall ve Prunchnicki, 2017), “SwissAir Flight 111” 
örnek olayı üzerinden veriler toplanıp analiz edilmiştir. Mevcut konseptin öngördüğü 
hata ve ihlal ayrım çizgisinin hiyerarşik, yasal, mesleki, politik güven ilişkilerine bağlı 
olarak çizildiği tespit edilmiştir. Böyle bir yapıda ayrımı somut olarak yapmak 
olanaksız görünmektedir. Nitekim son on yılda hava aracı kazalarında daha önceki 43 
yılda olduğundan daha fazla sayıda soruşturma yaşanmıştır. Bununla birlikte yazarlar, 
çizginin her iki tarafında bulunanların ilişkileri sınıflandırıp düzenlenmesi halinde 
ayrımın dinamik koşullarda yapılabileceğini önermişlerdir.  

Bir yanda adalet kültürü üzerine çabalar havacılık örgütlerinde ivme kazanırken, 
diğer yanda da mevzuat buna koşut gelişim göstermektedir. 2006 yılında ICAO’nun 
Annex-13’e Ek-E (Attachment-E) yayımlaması ile kaza araştırmalarında adalet kültürü 
dikkate alınacak bir faktör olarak tanımlanmıştır. Eurocontrol’ün Emniyet Düzenleme 
Gereklilikleri (Safety Regulatory Requirement - ESAAR2) dokümanı ile Haziran 2003 
tarihli Adalet Kültürü Drektifi (Just Culture Directive) dokümanları da bu kapsamdadır. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olumlu adalet kültürünü havacılık örgütlerinde tesis 
edebilmek için raporlanan emniyetsiz durumlarda ismi geçen ve öncesinde yönetim 
tarafından ceza almayacağı güvencesi verilmiş olan çalışanların haklarını savunan bir 
yargı mekanizması ve yasal destek geliştirilmeye çalışılmaktadır. Avrupa’da Regulation 
(EU) No.691/2010, Regulation (EU) No.996/2010 ve Regulation (EU) No.376/2014 
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düzenlemeleri ile hava trafik yönetimi başta olmak üzere, havacılık faaliyetlerinin 
tümünde “adalet kültürü” için gerekli yasal destek sağlanmıştır. Bu şekilde, zorunlu ya 
da gönüllü raporlamalarda duyulan yargılanma endişesi azaltılmak istenmektedir. 
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (Civil Aviation Authority – CAA) de CAP 716’i 
yayımlayarak adalet kültürüne yönelik çalışmaları ve uygulamaları havacılıkta zorunlu 
hale getirmiştir. Dünyanın en önemli sivil havacılık otoritelerinden birisi olan ABD 
Sivil Havacılık Otoritesi de emniyetin azalması ve zayıf olumlu adalet kültürü 
arasındaki ilişkiye benzer noktalarda vurgu yapmaktadır. Zayıf adalet kültürü haksız 
yere ceza verilmesi, emniyet konulu raporların azalması, örgütsel güven konusunda 
sorunlar yaşanması ve emniyet yönetiminin başarısız olması konularıyla 
ilişkilendrilmektedir. FAA haksız yere verilen cezaların temel sebebi olarak hata ve 
ihlal ayrımının yapılmamasını göstermektedir. Diğer taraftan FAA da, benzer bir 
şekilde, emniyet konulu geri bildirimler azaldığında emniyeti olumsuz yönde etkileyen 
kök, gizil ve örgütsel faktörlerin semptomu olan insan hatalarından haberdar 
olunamayacağı için bunlardan örgütsel öğrenme anlamında yararlanılamayacağını 
vurgulamaktadır (FAA, 2007:22). Bunların yanında, Eurocontrol Adalet Kültürü 
Çalışma Grubu (GAIN Working Group), Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları (Air 
Navigation Service Providers – ANSPs), Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri 
Federasyonu (International Federation of Air Traffic Controllers Association – 
IFATCA) ve Uluslararası Havayolu Pilotları Federasyonu (International Federation of 
Airline Pilots Association – IFALPA) gibi örgütler de adalet kültürü konusunda hem 
havacılık orotitelerinden beklentileri dile getirmekte hem de personel eğitimleri ve 
bilinci için çaba göstermektedir. 

3. YÖNTEM 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki hava aracı bakım kuruluşlarındaki mevcut 

disiplin sistemi özelliklerinin emniyet kültürünün önemli bir bileşeni olan adalet kültürü 
üzerindeki muhtemel etkilerini belirlemektir. Amaca ulaşmak üzere mevcut disiplin 
sistemlerinin özelliklerinin neler olduğu, nasıl kurulduğu, nasıl işletildiği incelenmiş, 
disiplin sistemine konu olan eylemlerin nasıl tespit edildiği, bunlar tespit edildiğinde 
disiplin sisteminin ne şekilde işlediği, disiplin uygulamalarının ve bunların sonuçlarının 
nasıl değerlendirildiği, disiplin sisteminin çalışanlara nasıl öğretilip benimsetildiği, 
disiplin sisteminin işleyiş biçiminin nasıl sorgulandığı ortaya çıkarılmıştır. Sonrasında 
bu özelliklerin adalet kültürünü nasıl etkileyebileceği tartışılmıştır.  

Araştırmada gerekli verileri toplamakta ve çözümlemekte nitel yöntemler tercih 
edilmiştir. Nitel araştırma yönteminde araştırma sorusunun, insandan bağımsız ve 
kendine özgü bir işleyişe sahip bir yasayı keşfetme düşüncesi yoktur. Bunun yerine, 
gerçekliği zaman ve kültür bağımlı bir olgu olarak varsaymaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2000:30-31). Nitel araştırmalarda, insanlarla doğrudan görüşülerek ya da insanların 
kendi ortamlarındaki davranışları ve hareketleri görülerek veri toplanmaktadır 
(Creswell, 2014:45). Çünkü nitel araştırma varlıkların ya da olguların nitelikleri, 
süreçler ve anlamlar gibi deneysel olarak incelenemeyen özellikleri hakkındaki 
çalışmalardır, gerçeğin toplumsal olarak inşasına odaklanılmaktadır (Denzin ve Lincoln, 
2005’ten aktaran Göktuna, 2012:179). Nitel araştırmalarda olgular kendi doğal 
ortamlarında ele alınır. Dolayısıyla, her bir olgu, insanların onlara yüklediği anlamlar 
açısından yorumlanır (Altunışık vd., 2010:247-248).  

Bu araştırma olguları parçalarına ayırmadan bütüncül olarak kavramaya, bu 
olgular ile ilişkili olayları gerçekleştikleri toplumsal ve kültürel bağlam içerisinde, 
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yaşayanların gözünden ve derinlemesine bir şekilde anlamaya çalışan bir araştırmadır. 
Araştırma insanın yaratıp, içinde yaşadığı toplumsal, kültürel gerçekliği anlamaya 
dayalı olduğu için (Özlem, 1990’dan aktaran Şavran, 2013:43)nitel bir araştırma deseni 
tercih edilmiştir. Kültür gerçekliğinde insanın kendisinin yarattığı değerler, ilkeler, 
kurallar, normlar yer almaktadır. Bu yüzden, kültür gerçekliğinde doğadaki bilimsel 
yasaları aramak mümkün değildir (Kuş, 2003:67). 

Araştırmada nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bir 
araştırma tekniği olarak görüşme Cohen ve Manion; 1994’ten aktaran Türnüklü, 
2000:544), araştırmacı ile araştırmanın öznesi konumunda yer alan kişi arasında geçen 
kontrollü ve amaçlı sözel iletişim biçimidir  Bu iletişim süresince araştırmacı, kişiye 
araştırma konusu ile ilgili sorular yönelterek onun öznel düşünce ve duygularını sistemli 
olarak öğrenmeyi, anlamayı ve tanımlamayı amaçlamaktadır (Türnüklü, 2000:544). 
Görüşme önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılır, karşılıklı etkileşimin 
olduğu bir iletişim sürecini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2000:92). Görüşme, görüşülen 
kişinin duygularını, bilgisini, deneyimini, algılarını ve düşüncelerini derinlemesine 
keşfetmeyi olanaklı hale getirir (Patton, 2002:4). Bu araştırmada da bu nedenle tercih 
edilmiştir. Katılımcılar disiplin sistemi ve emniyet yönetimi hakkında bilgi sahibi 
olması muhtemel kişilerden amaçlı örneklem yolu ile seçilmişlerdir. Bu kapsamda, 
insan kaynakları, kalite güvence ile emniyet yönetim sistemi bölümleri tercih sebebi 
olmuştur. Görüşmelerin tümünde öncelikle, katılımcıların disiplin sistemi hakkında 
genel düşünceleri dinlenmiş, daha sonra ise "disiplin sisteminin mevcut durumunu" 
incelemek üzere araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış ve bir pilot çalışma 
sonrasında son halini almış olan sorular yöneltilmiştir. Görüşmelerde kaynak kişilerden 
izin alınarak kayıt cihazı kullanılmıştır. Kayıt izni alınan bu görüşmeler için araştırmacı 
ve görüşülen yönetici karşılıklı olarak “onam formu” imzalamışlardır. Böylece verilerin 
gizlilik sorumluluğu araştırmacı tarafından üstlenilmiş ve kaynak kişilere güvence 
verilmiştir. Tablo-1’de yarı yapılandırılmış görüşmeler hakkında bilgiler verilmektedir.  

Tablo 1: Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler ve Katılımcılar 

İşletme Adı Görüşme 
Tarihi Katılan Yönetici(ler) 

Ses 
Kaydı 
Süresi 

Sun Express 03 Şubat 2014 Bakım Planlama Yöneticisi 48’43’’ 
Onur Air 19 Şubat 2014 Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü 38’10’’ 
ATS Team 19 Şubat 2014 Hat Bakım Müdürü 39’05’’ 
HABOM 19 Şubat 2014 Kalite Güvence Müdürü 31’34’’ 
Turkish Engine 
Center 20 Şubat 2014 İnsan Kaynakları Müdürü 40’57’’ 

MNG 21 Şubat 2014 Bakım Müdürü  32’30’’ 
Pegasus 08 Mayıs 2014 Kalite Güvence ve Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü  51’30’’ 

Görüşme kayıtları metin haline dönüştürülmüş ve araştırmacılar tarafından içerik 
analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi yapmak üzere, önce 
metinlerdeki ifadelerden hangi bölümlerin hangi sorulara yanıt olarak karşılık geldiğine 
karar verilmiştir. Her yanıt için bir tablo oluşturulmuş, katılımcıların yanıtları alt alta bu 
tablolarda bir araya getirilmiştir. Sonra, tabloda bir sütun daha eklenerek yanıtların 
yanına yanıtın içeriğinde belirlenen kodlar yazılmıştır. Birinci araştırmacı bu işlemi 
yaptıktan sonra, araştırma yöntemlerinde uzman bir başka araştırmacı tarafından benzer 
tablolar oluşturulmuş ve sonrasında iki tarafın tasnifi ve yanıtlarda tespit ettiği 
kavramlar karşılaştırılıp tartışılarak tablolara son hali kazandırılmıştır. Belirlenen 
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kavramlar mantıklı bir şekilde organize edilmiş ve uygun kodlar oluşturulmuştur. 
Kodlanan veriler incelenerek benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılmışlardır, 
böylece kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra birbiriyle ilişkili olan kategoriler 
Kvale’nin (2008:104-109) belirttiği şekilde içerdikleri anlamlara göre bir araya 
getirilerek tematik kodlama yapılmıştır. Böylece tematik kodların birbirleriyle ilişkisini 
tartışmak için gerekli tasnif, kodlama gerçekleştirilmiştir. Tematik kodlamalar 
sonucunda yeni tablolar oluşturularak yorumlanıp tartışılmıştır. Katılımcıların kodlanan 
yanıtları, aynı zamanda araştırma için gerekli bazı önemli bilgileri de içermektedir. 
Yazılı bir disiplin sisteminin olup olmadığı, savunma hakkının kullandırılıp 
kullandırılmadığı, disiplin sisteminin hangi eğitimlerde çalışanlara öğretildiği, örgütte 
emniyetsiz durumların gönüllü raporlanması için bir taahhüt olup olmadığı gibi önemli 
bilgiler de yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilen ve analiz edilen veriler ikinci 
araştırmacı tarafından da incelenmiş, kontrol edilmiş ve kendi bakış açısıyla 
yorumlanmıştır. Sonrasında her iki araştırmacı bir araya gelerek araştırma raporunda yer 
alan yorumlarda uzlaşmışlardır.  

İnandırıcılık (trustworthiness), nitel araştırmalardaki güvenirlik kavramı 
tartışmalara yol açtığı için ortaya atılmış bir kavramdır. Graneheim ve Lundman 
(2004:109-110), nitel araştırmalarda inandırıcılığın sağlanması için inandırıcı olma 
(credibility), aktarılabilirlik (transferability) ve tutarlık (dependability) kavramlarına 
ilişkin ölçütlerin karşılanması gerektiğini savunmaktadır. Nitel araştırmalarda geçerliği 
ve güvenirliği artırmak için ortaya konulan çabalar bazı araştırmalarda (Ünlüer, 
2010:93-94; Kara, 2012:83) çalışmanın inandırıcılığını sağlamak üzere birer araç olarak 
tanımlanmaktadır. Söz konusu araştırmalarda veri setinin nasıl analiz edildiği ve 
sonuçlarının nasıl yorumlandığının da bu kapsamda değerlendirildiği görülmektedir. 
Araştırmanın inandırıcılığının sağlanması için Patton’ın (1999:1190) önerileri dikkate 
alınmıştır.  

Spencer, inandırıcı olmayı bulguların güvenilir olması olarak tanımlamaktadır. Bu 
da bulguların mantıklı, sağlam ve doğrulanabilir olması anlamına gelir. (Spencer vd., 
2003’ten aktaran Denzin, 2009:149). Patton, inandırıcı olma kriteri kapsamında üç 
hususa dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, veri toplama ve analizinde uygulanan 
tekniklerin titizlikle uygulanmış olmasıdır. İkincisi, araştırmacının eğitim, deneyim, 
geçmiş performans, statü ve yaptıklarını ifade edebilme yönlerinden yeterli seviyede 
olmasıdır. Üçüncüsü de nitel yöntemle doğanın sorgulanması, amaçlı örneklem 
kullanılması ve tümevarımsal bir analiz uygulanmasıdır (Patton, 1999:1190). Bu 
araştırmada ilk kritere yönelik olarak, veri toplama ve analiz tekniklerin nasıl 
uygulanacağına karar verirken yazın titizlikle incelenmiş ve teknikler geçmiş 
araştırmalarda yapılanlar da dikkate alınarak uygulanmıştır. Araştırmacılar öncelikle 
nitel araştırma yöntemleri konusunda eğitimler almışladır. Diğer taraftan da araştırmacı 
çeşitlemesine gidilmiştir. Araştırmacılar emniyet yönetimi, insan faktörleri ve emniyet 
kültürü konularında hem deneyim hem de bilgi sahibi uzmanlardır. Katılımcıların 
seçiminde konuyu en iyi bilme potansiyeli olan bölümlerin yöneticileri amaçlı örneklem 
yoluyla belirlenmiştir. Son olarak tümevarımsal bir yöntem uygulanmıştır.  

4. BULGULAR 
Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel verilerin, Kvale’nin belirttiği 

şekilde (2008:104-109) içerdikleri anlamlara göre tematik kodlamaları yapılmıştır. Buna 
uygun yapılan tümevarımsal analiz sonucunda ortaya çıkan bulgular, Türkiye’deki hava 
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aracı bakım örgütlerinde disiplin sistemlerinin mevcut durumlarını ortaya çıkarmıştır. 
Anılan bulgular “adalet kültürü” bağlamında aşağıda tartışılmaktadır.  

4.1. Hava Aracı Bakım Örgütlerinde Disiplin Kavramı 
Salt disiplin kavramı ile ilişkilendirilen kodlar ve bunlara göre belirlenen temalar 

Tablo-2’de özetlenmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye’deki hava aracı bakım 
örgütlerinde “disiplin sisteminin” varlığının üç temel işlevi olduğunu göstermektedir. 
Katılımcıların yanıtlarına göre, disiplin sisteminin belirlenen üç işlevinin de odağında 
emniyetin artırılması bulunduğunu bu noktada vurgulamak gerekmektedir.  

Hava aracı bakım örgütlerinde yöneticilerin tamamı, disiplin kavramını emniyet 
kavramı ile birlikte tanımlamakta ve birlikte düşünmektedirler. Böyle bir bulgu 
araştırmanın sorunsalının doğru bir odakta tanımlandığını ortaya koymakta ve 
geçerliliğini desteklemektedir. Nitekim disiplin kavramının ne olduğu sorusunu 
yanıtlarken, emniyet yönetimi ile ilişkilendirmektedirler. Katılımcıların tamamının, “bir 
hava aracı bakım örgütünde disiplinin ne anlama geldiği” sorusunu yanıtlarken 
kullandığı iki kavram (kod) kurallar ve ilkeler olmuştur. Anılan soruya verilen yanıtlar 
analiz edildiğinde elde edilen kodlar üç tema altında gruplandırılmıştır. Ortak özellikleri 
nedeniyle ilk kategoride bir araya getirilen kodlar; idari sorumluluk, kalite ve İKY 
fonksiyonudur. Bu kodların ortak yönü disiplinin idari bir sorumluluk olarak 
görüldüğünü belirliyor olmalarıdır. Sözü edilen kodlar araştırmacıları disiplin sisteminin 
ilk işlevi olarak “temel yönetim faaliyetlerini destekler” temasına götürmüştür. 
Katılımcılar, disiplin sisteminde idari sorumluluğu, hava aracı bakımında yürütülen 
karmaşık faaliyetlerde düzenlemeler, kalite standartları, bunlara bağlı olarak 
geliştirilmiş ve ciddiyetle uyulması gereken kurallar, bu kurallara uyulması, izlenmesi 
gereken detaylı usullerde düzenin sağlanması, teknik gerekliliklerin yerine 
getirilmesinde bilincin artırılması ve uyumun sağlanması ile ilişkilendirmişlerdir.    

Tablo 2.Yöneticilerin Disiplin Tanımlarının Analizi 

Tanımlardan Elde Edilen Kodlar Disiplin Sisteminin Temel İşlevlerine İlişkin Temalar  

• İdari sorumluluk 
• Kalite 
• İKY fonksiyonu 

Temel yönetim faaliyetlerini destekler. 

• İş standartları 
• Düzenlemeler 
• Hataların önlenmesi  
• Faaliyetlerin sürdürülebilirliği 

Emniyet yönetimini destekler. 

• Dürüstlük 
• Çalışanların sorumlulukları 
• Çalışan üzerine baskı 
• İş tatmini 
• İş ahlakı 
• Profesyonel (bireysel) sorumluluk 
• Açık iletişim 
• Hataların saklanmaması, görülmesi 

Örgüt kültüründe dönüşüm sağlar. 

İkinci grup kodlar, disiplin sistemi işlevinin beklendiği gibi tam odağında olan ve 
örgütsel davranış unsurlarını emniyet yönetimi ile ilişkilendiren kodlardır: İş 
standartları, düzenlemeler, hataların önlenmesi, faaliyetlerin sürdürülebilirliği. İkinci 
kategoride bir araya getirilen kodlar araştırmacıları disiplin sisteminin “emniyet 
yönetimini destekleyen” bir işleve sahip olduğunu gösteren temaya götürmüştür. 
Katılımcılara göre ikinci kategorideki kodlar disiplin sisteminin; faaliyetlerin 
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gerçekleştirilmesinde iş standartlarının belirlenmesini, düzenlemelerin bu standartlarda 
oluşturulmasını, düzenlemelere ve standartlara uygun şekilde faaliyetlerin 
yürütülmesinde emniyetsiz eylemlerin önlenerek sürdürülebilirliğin başarılmasını 
desteklediği anlamına gelmektedir.  

Üçüncü kategoride bir araya getirilen kodlar örgüt kültürü ile ilişkilendirilen 
kavramlara işaret etmektedir. Bunlar; dürüstlük, çalışanların sorumlulukları, çalışan 
üzerinde baskı, işini sevmek, iş ahlakı, profesyonel (bireysel) sorumluluk, açık iletişim, 
emniyetsiz eylemlerin saklanmaması olarak belirlenmiştir. Üçüncü kategorideki kodlar 
araştırmacıları disiplin sisteminin “örgüt kültüründe dönüşüm sağlayan” bir işleve sahip 
olduğuna işaret eden temaya götürmüştür. Katılımcıların, disiplin sisteminin olumlu 
emniyet kültürü yönünde örgütsel dönüşümü disiplin sisteminin etkilediği anlamına 
gelmektedir. Üçüncü grup kodlar, emniyetin artırılması için yazının da önerdiği gibi 
örgüt kültüründe değişimi talep eden kavramlardan oluşmaktadır. Görüşme kayıtları 
özellikle incelendiğinde, görüşmelerin sadece birinde geçen “iş ahlakı” kavramının, 
katılımcı tarafından “teknisyenlerin örgütte edindikleri değerlerin emniyeti 
destekleyecek yönde değişimi” ile ilişkilendirilerek kullanıldığı görülmüştür.  

Katılımcıların kendi örgütlerinde disiplin sisteminin emniyeti nasıl artırdığı 
hakkındaki soruya verdikleri yanıtlardan elde edilen kodlar ve kodlardan tümevarımsal 
tematik analizle elde edilen 2 tema Tablo-3’te verilmiştir. Katılımcıların kendi 
örgütlerinde disiplini ifade ederlerken “teknik standartları” öne çıkardıkları 
görülmektedir. Yanıtlar incelendiğinde, standartların uygulanmasını, iş ve emniyetle 
ilgili kuralların birlikte uygulanması olarak algıladıkları görülmektedir. Katılımcılardan 
biri hariç tümü, iş standartları uygulanarak teknisyenlerin sorumluluklarını yerine 
getirmiş olacaklarını, faaliyetlerin düzen içinde yürüyeceğini ve bu sayede emniyetin 
tesis edileceğini öngörmektedir.  

Diğer yandan bir katılımcı, disiplin sisteminin emniyetin artırılmasına destek 
olabilmesi için emniyet yönetimi ve İK yöneticilerinin birlikte çalışması gerektiğini 
düşünmektedir. Disiplin sisteminin amaçlandığı şekilde işletilebilmesi için personel 
temininde hava aracı bakımında önemli yeri olan kurallara uyma tutumunun esas 
alınmasının gerektiğini ifade etmiştir.  Emniyeti sağlamak üzere İKY desteğinin gerekli 
olduğunu iki katılımcı daha vurgulamış, özellikle disiplin kuralları ve kurallara uymak 
gereği hakkında verilecek eğitimlerde İKY desteğinin gereğine işaret etmişlerdir. 

Tablo 3. Yöneticilerin Kendi Örgütlerindeki Disiplin Sistemine İlişkin 
Yorumlarının Analizi 

Tanımlardan Elde Edilen Kodlar Disiplin Sisteminin Emniyetle İlişkisindeki 
İşlevleri 

• Faaliyetlerde sürdürülebilirlik 
• İşlerin düzenli yürütülmesi 
• Sorumlulukların yerine getirilmesi 
• İşlerin ciddiyet ile yürütülmesi 
• Çalışanların bilinçlenmesi 
• Bireysel disiplinin geliştirilmesi 

Teknik gereklere uyulmasını sağlayarak emniyeti 
artırır. 

• Uygun personel temini 
• Uygun eğitimlerin belirlenmesi İKY ile eşgüdüm sağlayarak emniyeti artırır. 

4.2. Disiplin Sistemi ile Çalışanların Adalet Algılarının İlişkisi 
Katılımcıların disiplin kurallarının varlık sebebi ve örgütteki işlevi hakkında 

“bakış açılarını” ortaya koymak üzere sorulan sorulara verdikleri yanıtlar ile yaptıkları 
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yorumlar incelenerek elde edilen bulgularda Şekil 1’de görüldüğü gibi, adalet kültürü ile 
disiplin sistemi arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

Katılımcılar, disiplin sisteminin varlığının çalışanların adalet algılarını nasıl 
etkilediğini yorumlamışlardır. Buna göre, disiplin sistemi temelde adaleti 
hedeflemektedir. Çünkü disiplin sistemi, farklı vardiyalarda çalışan gruplar veya 
bireyler arasında uygulama farklılığı içerememektedir. Bunun yanında, katılımcılar 
disiplin uygulamalarını hakkaniyetli yönetimin başarılmasında ve güven tesis 
edilmesinde bir araç olarak görmektedirler. Örneğin bir katılımcı hataların saklanmadan 
ifade edilebilmesini ve görülmesini sağlayacak dürüstlüğün ve açık iletişim ortamının 
varlığına bağlı olduğunu ifade etmiş, bunun için de disiplin sisteminin kişilerin haklarını 
güvence altına alan yönünün önemine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda bir katılımcı 
“çalışanlara eşit haklara sahip olduklarını hissettirmeli” demiştir. Bunun da aşağıdan 
yukarıya dikey iletişimin varlığına bağlı olduğunu belirtmiştir. Böylece çalışanların hak 
ve menfaatleri ile talepleri dile getirilmiş olacaktır. Disiplin sistemi adaletli şekilde 
işletildiği sürece disipline konu olabilecek davranışların kök nedenlerinin analizini 
teşvik edecektir. Katılımcılar disiplin uygulamalarının tutarlılık derecesinin çalışanların 
adalet algılarını etkilediğine de inanmaktadırlar. Kural ihlallerindeki yaptırımlara 
karşılık kurallara uyumlu faaliyet gösterilmesi arasında bir dengenin gerekli olduğuna, 
örneğin gönüllü raporlamalara karşılık verilen ödüllerin bu dengeyi sağlamakta bir araç 
olabileceğini dile getirmektedirler. 

Bunların yanında, katılımcılar disiplin kurallarının çeşitli faydalar ürettiğini 
düşünmektedir. Örneğin bakım faaliyetlerinin belirlenmiş kurallara ve standartlara 
uygun şekilde yürütülmesine destek olduğunu düşünmektedirler. Disiplin sisteminin, 
çalışanları böyle yönlendirmesinin bakım faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına 
yaradığına inanmaktadırlar. Aksi halde de operasyonların olumsuz etkileneceğini 
düşünmektedirler. Nitekim bir katılımcı disiplin sisteminin varlık sebebini sorgularken, 
“disiplin uygulamalarında farklılıklar oluştuğu zaman uçağın bakımına ya da uçağın 
operasyonuna olumsuz etki edebilecek sonuçlar doğurabilir” demiştir. Bir başka 
katılımcı, disiplin uygulamalarındaki tutarlılığın üst yönetim değil, kalite ve emniyet 
yöneticilerinin İKY ile işbirliği içerisinde çalışması sonucunda sağlanabileceğini 
savunmuştur. Son olarak, katılımcıların tamamı disiplin sisteminin var olmasının 
çalışanların haklarının güvence altına alınması anlamına geldiğini düşünmektedir. 
Çünkü katılımcılara göre disiplin sistemi, bu sayede nitelikli hava aracı bakım 
personelinin kaybedilmesini engellemektedir. 

 
Şekil 1. Disiplin Kavramı ile Adalet Kavramının İlişkisi 
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4.3. Disiplin Kurallarının Varlık Sebebi 
Görüşmelerde katılımcılara kuralların neden var olduğu ve kurallar olmadan da 

disiplinin tesis edilip edilemeyeceği sorulmuştur. Verilen yanıtlarda disiplin kurallarının 
varlık sebepleri ortaya konmuştur. Nitel veri analizinden elde edilen kodlar 
tümevarımsal olarak analiz edilerek disiplin kurallarının emniyete etkisindeki temalar 
belirlenmiştir. Disiplin kurallarının varlık sebepleri Tablo-4’te gösterilmektedir. 

Görüşülen tüm katılımcılar disiplin kurallarının ve yaptırımların gerekli 
olduğunda hemfikirdirler. Buna gerekçe olarak disiplin kuralları olmadan insanların 
hata ve ihlallerden oluşan emniyetsiz eylemlerinin önlenmesinin mümkün olmamasını 
göstermişlerdir. Katılımcılardan üçü, ilave olarak Türkiye’de ulusal kültürün bunu 
gerektirdiğini vurgulamışlardır. Bir katılımcı yaptırımların gerekliliğine sebep olarak 
“yasak savmacılığın ülke genelinde hemen tüm örgütlerde yaygın olmasını” göstermiş 
ve “çalışanların inanarak değil, bir çeşit zorunluluk olarak emniyet gereklerini yerine 
getirdiklerini” düşündüğünü söylemiştir. Bunun gerekçesini de “pazar koşullarının sert, 
işletmelerin hayatta kalma koşullarının da güç olmasına” bağlı olarak açıklamıştır. Bir 
diğer katılımcı, “geçmişten günümüze Türkiye’de havacılık örgütlerinin çalışma 
koşullarının birçok gelişmiş ülkenin aksine usta-çırak ilişkilerine dayalı, bu yüzden 
oldukça samimi fakat sonuçta kişisel özellikler ile kişiler arası ilişkilerin çevresinde 
geliştiğini” söylemiştir. “Aşırı miktarda kuralın bürokrasiyi artırdığını, gelişmiş 
ülkelerde kolayca benimsenen kurallara uyum konusunda Türkiye’de (ulusal kültür 
bağlamında) çoğu zaman çalışanların esneklik talebinin anılan ilişkiler çerçevesinde dile 
getirildiğini, bunun olmadığı durumlarda da verimliliğin düştüğünü” düşünmektedir. 
Cezanın gerekliliğini savunan üçüncü katılımcı da “kötü niyetli ve kasıtlı suç işleyen 
kişilerin cezalandırılmasına yönelik toplum genelinde bir talep olduğunu” 
düşünmektedir. 

Tablo 4. Disiplin Kurallarının Varlık Sebebi Hakkındaki Yorumlarının Analizi 

Kodlar: Disiplin Kurallarının Varlık Sebebi Temalar: Disiplin Kurallarının 
Emniyete Etkisinde Boyutlar 

• İşlerin, otoritenin/mevzuatın gerektirdiği standartlarda 
(önceden belirlenmiş performans aralığında) yapılmasını 
sağlar. 
• İşlerin tam ve doğru yapılmasına yarar. 
• Çalışanların faaliyetlerin amacına inanmasını sağlar. 
• Çalışanların beklentileri ile örgütün kendilerinden 
beklentileri arasında uyum sağlar. 

Çalışanların iş tanımlarına uygun 
performans sergilemesini sağlar. 

• Faaliyetlerin emniyet içinde yürütülmesini sağlar.  
• Emniyet kurallarına uyulmasını sağlar. 
• İnsan hatalarını önlemeye yarar. 
• Kazaların önlenmesine yarar. 
• Hataların kök nedenlerinin incelenmesini sağlayacak 
bildirimleri destekler. 

Emniyeti artırır. 

• Sorumluluklarını yerine getiren çalışanların haklarını 
korur. Çalışanların haklarını korur. 
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• Olumlu etkiler: 
o  Yöneticilerin sorumluluklarını yerine 

getirmelerinde adil olmalarını sağlar, 
o  Adalet kültürünün tesis edilmesine yarar. 

• Olumsuz etkiler: 
o  Kişiye bağlı (keyfî) uygulamalara neden olur, 
o  Çalışanlar üzerinde baskı yaratır. 

Adaleti etkiler. 

Çalışanların iş tanımlarına uygun performans sergilemesi, işlerini iş tanımlarına 
uygun şekilde, eksiksiz ve doğru usulleri (prosedürleri) takip ederek yapmaları anlamına 
gelmektedir. Katılımcılar, bunun başarılması için disiplin sistemini bir araç olarak 
görmektedir. Yani, çalışanlar iş tanımında belirlenen görevlerini eksik yaparlarsa, 
yönetimin disiplin sistemi aracılığıyla karşılık vermesi gerektiğini düşünmektedirler. 
Bunun yanında, çalışanların beklentilerinin örgüt beklentileri ile uyumlu hale 
getirilmesinin ve çalışanların görevlerini gerekliliğine inanarak yapmalarının da gerekli 
olduğunu düşünmektedirler ki bunlar da çalışan performansının beklentileri karşılaması 
için istenmektedir.  

Diğer taraftan, bazı katılımcılar disiplin sisteminin faaliyetlerin emniyet içinde 
yürütülmesi için de bir araç olduğunu, disiplin uygulamalarının emniyet kapsamındaki 
kurallara uyulmasını sağladığını, insan hata ve ihlallerinin disiplin uygulamaları ile 
önlenebileceğini düşünmektedirler. Bu çerçevede, disiplin sisteminin kullanım biçimine 
bağlı olarak, hataların kök nedenlerini incelemeyi sağlayacak bildirimleri artırmada ve 
adalet kültürünün tesis edilmesinde etkili olabileceğini de belirtmişlerdir. Sıralanan bu 
bulgular, katılımcıların disiplin kurallarının bir diğer varlık sebebi olarak “emniyeti 
artırma”yı gördüğünü ortaya çıkarmaktadır. Oysa bu anlayış sahip olduklarını 
düşündükleri önleyici disiplin sistemi ve buna bağlı ceza anlayışı ile bağdaşmamakta, 
adalet kültürü kavramına temelden ters düşmektedir. Ayrıca bazı katılımcılar disiplin 
sisteminin; çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerinde haklarının korunmasında 
ve bunun yanında yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmelerinde adil olmasını 
sağlamakta araç olduğunu düşünmektedirler. Bu bulgu, disiplin sisteminin çalışan 
haklarının korunmasında hukuk temelli yapısının etkili olduğunu söyleyen yazını 
desteklemektedir. 

Katılımcılar disiplin sisteminin bir diğer varlık sebebi olarak “adaleti sağlaması”nı 
görmektedirler. Nasıl kullanıldığına bağlı olarak, bir tarafta yönetici uygulamalarında 
adil olunmasını sağlamaya ve adalet kültürünü desteklemeye yararken diğer tarafta 
keyfi uygulamalara ya da çalışanlar üzerinde baskıya neden olabileceğini 
düşünmektedirler. Bulguların işaret ettiği yerde adaleti sağlamak için araç olarak 
görülen disiplin sisteminin adaleti olumsuz da etkileyebileceği görülmektedir. Disiplin 
sisteminin bu konumunun, tam olarak adalet kültürü tanımında söylenen denge 
noktasını ifade ettiği görülmektedir. Sonuç olarak, disiplin kurallarının varlık sebebi 
Tablo-4’te görüldü gibi dört temel konuda emniyeti etkilemektedir: “adalet kültürü” ile 
“disiplin sistemi” ilişkisi anılan dört temel konuda tanımlanabilmiştir. 

4.4. Disiplin Kurallarının Belirlenmesi 
İncelenen örgütlerden sadece bir örgütte disiplin talimatı, bir diğerinde ise İş Etiği 

Kuralları Yönetmeliği bulunduğu, diğer örgütlerde yazılı bir yönetmelik veya benzeri 
bir kaynak olmadığı tespit edilmiştir. Yazılı disiplin yönetmeliği bulunan tek örgütte, 
disiplin kurallarının yönetim kurulu tarafından, İKY sorumluluğunda belirlendiği ve 
emniyet mevzuatını esas aldığı belirlenmiştir. Disiplin yönetmeliği olmayan örgütlerin 



 
 

C. M. Bükeç – E. Gerede 9/4 (2017) 155-195 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

175 

yarısında Bakım Hatasına Karar Verme Aracı’ından (Maintenance Error Decision Aid – 
MEDA) yararlanılarak eksiklik giderilmeye çalışılmakta, bu durumda da yine emniyet 
kuralları esas alınmaktadır. Çünkü MEDA, hata ve ihlalleri hem ayırmakta hem de kök 
nedenlerini bulmakta rehberlik etmekte, emniyetsizliklerle sonuçlanan hatalardan ve 
ihlallerden öğrenmeyi, bunları yönetmeyi sağlamaktadır. Yazılı disiplin yönetmeliğinin 
bulunmadığı görülen bir diğer örgütte ise mutabakat zaptları (Memorandum of 
Understanding-MOU) kullanılmaktadır. MOU’ların imzalanmasıyla çalışan ile yönetici, 
çalışanın yapacağı olası ihlaller hakkında karşılıklı taahhütlerde bulunmuş olmakta, 
çalışanın kasıtsız hatalarına karşılık hakları güvence altına alınmaktadır. Böylece, 
yazında önerilen yazılı disiplin sisteminin yaygın olarak kullanılmadığı ve araştırmada 
amaçlanan emniyet kültürünü güçlendirecek bir disiplin sistemine hava aracı bakım 
örgütlerinde ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

4.5. Kural İhlallerinin Tespit Edilmesi 
Kural ihlallerinin tespit edilmesi için araştırmanın gerçekleştiği tüm örgütlerde 

hem zorunlu hem de gönüllü raporlamaların teşvik edildiği katılımcılar tarafından 
belirtilmiştir. Bunun yanında, gönüllü raporlamalarda ceza verilmeyeceği hakkında tüm 
örgütlerde yönetim taahhüdü bulunduğu da belirlenmiştir. Gönüllü raporlamalar 
örgütlerden ikisinde manüel, diğerlerinde hem manüel hem de yazılım desteği 
sağlanarak işletilmekte ve kural ihlallerin tespiti için özel çaba sarf edilmektedir. Buna 
karşın, bazı hususların kural ihlallerinin gönüllü raporlamalar aracılığıyla tespitinde 
olumsuz etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara göre bunlardan ilki çalışanların 
kişilik özelliklerinin etkisidir. Bir diğeri, üst yönetim desteğinin çalışanlar tarafından 
alenen görüleceği uygulamaların bulunmamasıdır. Teknisyenlerin çoğu kez yalnız 
çalışmasının da ihlallerin gönüllü raporlamalar aracılığıyla tespitinde engel olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, sona eren bakım faaliyetinin onay sorumluluğuna sahip yetkili 
alt düzey yöneticinin faaliyete nezaret etmek yerine, faaliyet bittikten sonra kontrole 
gelmesi de ihlallerin görülüp raporlanmasında engel olarak tanımlanmaktadır. Tüm 
bunların yanı sıra, güçlü bir olumlu emniyet kültürünün yerleşmesinin bildirimleri 
olumlu yönde etkileyeceği fakat bunun zaman aldığı katılımcılar tarafından ifade 
edilmiştir.  

Bulgular ışığında, gönüllü raporlamaların zayıf olmasının sebebinin “üst 
yönetimin desteğinin görüleceği uygulamaların bulunmaması olduğu 
değerlendirilmektedir. Anılan eksiklik, örgütsel sessizliği ve buna bağlı olarak 
güvensizliği de besleyebilir. Böyle bir çerçevede örgütlerde yöneticilerin bakış açıları, 
McGregor’un “ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve daima çalışmaktan ve 
sorumluluk almaktan kaçınır yaklaşımı” olarak özetlenebilecek (Özen, 2014:1734) “X-
teorisi”ni çağrıştırmaktadır. Yöneticilerin ilave sorumluluk alarak örgütte iletişim ve 
güven eksiklerini gidermek yerine suçlamaları ve cezalandırmaları tercih ettiği 
anlaşılmaktadır. Nitekim örgütsel sessizlikte temel etmenler arasında; olumsuz 
değerlendirilme korkusu, sorun çıkaran veya şikâyetçi olan durumuna düşme endişesi, 
yöneticilerinin destekleyici veya ulaşılabilir olamaması gibi nedenler sayılmaktadır 
(Şimşek ve Aktaş, 2014:123).  

Teknisyenlerin çoğunlukla yalnız çalışıp, usullere göre işbaşında faaliyetine 
nezaret etmesi beklenen yöneticiler sonradan gelip kontrolleri yapmaktadır. Bunun 
nedeni olarak kâğıt işinden kaynaklı üşengeçlik gösterilmektedir. Faaliyetlerin genelde 
prosedür dışı uygulanmasının yazında rutin ihlallere karşılık geldiği ve bildirimleri 
“herkes böyle yapıyor zaten” düşüncesiyle engellediği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
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katılımcıların emniyet kültürünün yerleşmesinin ve güçlendirilmesinin zaman aldığı 
değerlendirmesi, yazını doğrulayan bir diğer bulgudur.  

Gönüllü raporlamalar dışındaki tespitlerin genelde kontrol için yetkilendirilmiş 
olan yöneticiler tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Bunların dışında, zorunlu 
bildirimlerle de emniyetsiz eylemlerin tespit edilme olanağı bulunmaktadır. Özellikle 
uçak seyir halinde iken elektronik kontrol cihazlarının mekanik, hidrolik, elektrik, vb. 
sistemlerin işleyişi hakkında otomatik olarak okuduğu ve kaydettiği değerler, 
emniyetsiz eylemleri ortaya çıkarabilmektedir. Böyle bir durumda, sıkıntıya neden olan 
sistemin uçuş öncesi bakımının veya kontrollerinin kimin tarafından yapıldığı 
belirlenmektedir. 

Yazına göre disiplin yönetiminde tanımlanan gözlem faaliyetinin, hava aracı 
bakım örgütlerinde; öncelikle kontrol yetkisi olan teknisyenlerin, bunun yanında bir üst 
yöneticilerin ile iç ve dış denetleyicilerin yaptıkları kontroller yoluyla gerçekleştirildiği 
görülmüştür. Bunun yanında yazında tanımlanan raporlama ve soruşturma aşamalarının, 
zorunlu ve gönüllü raporlamalar ile gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bildirimleri 
yazında önerildiği gibi gizlilik sağlayarak teşvik etmek için yönetim bilgi sistemleri 
üzerinde geliştirilen modüllerden de yararlanılmaktadır. 

4.6. Emniyetsiz Eylemlerdeki Yaptırımlar 
Araştırmanın gerçekleştirildiği örgütlerde, disiplin cezalarının ne şekilde verildiği 

incelenerek, yaptırım kararları uygulanırken dikkate alınan konular ortaya çıkarılmış, 
bunların ne gibi amaçlarla ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 
yaptırım kararı verilmeden önce nasıl bir sürecin işletildiği ve kimlerin karar sürecinde 
nasıl görev aldığı incelenmiş böylece yaptırımlar uygulanırken nelerin dikkate alındığı 
anlaşılmıştır. 

Yaptırım kararı verilmeden önce; incelenen tüm örgütlerde çalışanların savunma 
hakkının hem sözlü hem de yazılı olarak kullandırıldığı görülmüştür. Kural ihlalleri 
tespit edildiğinde, hangi yaptırımın uygulanacağına karar vermek üzere üç temel araç 
belirlenmiştir. Bunlardan ilki hataları ihlallerden ayırarak sınıflandırmayı sağlayan ve 
karşılık gelecek eğitim, yaptırım, vb. işlemini yönetime tavsiye eden MEDA sistemidir. 
İkincisi yönetim bilgi sistemi ile tümleşik çalışan ve hataların kök nedenlerini 
belirlemek üzere geliştirilmiş özel bir yazılımdır. Üçüncüsü de teknisyenlerin 
kendilerinin ve yöneticilerinin beyanlarına dayalı manüel sistemdir. Emniyetsiz 
eylemlere karşılık gelen yaptırımların belirlenmesi için kullanılan bu araçlardan ilk ikisi 
eylemleri sınıflandırmayı sağlamaktadır. Sınıflandırılan bir eylemin tekerrür olduğu 
tespit edildiğinde, örgütlerden beşinde yaptırım şiddetinin arttığı görülmektedir. 
Yaptırıma karar verme sürecinde izledikleri yöntemleri biri hariç tüm katılımcılar yeterli 
bulmaktadır. Yeterli görmeyen katılımcı, ulusal seviyede rehber bir dokümanın faydalı 
olabileceğini düşündüğünü ifade etmiştir.  

Mevcut koşullarda araştırmanın gerçekleştiği örgütlerde disiplin yaptırımları 
uygulanırken yukarıda tespit edilen süreçler izlenerek, şu yaptırımların (örgütlerin 
çoğunda ceza adı verilerek) uygulandığı görülmüştür: İhtar, pozisyon indirme, 
denetleme/mühür yetkisinin elinden alınması, para cezası (tazminatın kesilmesi veya 
doğrudan para cezası tahsil edilmesi), işten çıkarma. Mühür yetkisi hava aracı 
bakımında çalışanlar için bir saygınlık konusu olduğu için, yetkinin alınmasının 
psikolojik etkisinin de göz önünde bulundurulduğu anlaşılmıştır. Yanı sıra mühür 
yetkisine bağlı yapılan ilave ödemelerin iptal edilmesi de bir yaptırım olarak 
uygulanmaktadır. Genel olarak, örgütlerin tamamında çalışanların temel haklarına saygı 
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gösterildiği, savunma haklarının kullandırıldığı görülmüştür. Yaptırım kararlarının 
öncesinde, farklı örgütlerde farklı süreçler işletilse de sonuçta tamamının gerçekleşen 
eylemin örgütsel nedenlerin incelenmesini amaçladığı anlaşılmıştır. Örgütsel nedenlerin 
anlaşılması için çaba gösterilmesinde, uygulanan mevzuatın etkili olduğu açıktır. Bunun 
yanında, alınan havacılık emniyeti eğitimlerinin ve olumlu emniyet kültürünün 
geliştirilmesi yönünde örgütlerin EYS başta olmak üzere yürüttükleri çalışmaların da 
etkili olduğu değerlendirilmiştir. 

Yaptırım kararlarının içinde en zor verilen ve doğrudan işten çıkarmaya neden 
olan emniyetsiz eylemlerin hangileri olduğu incelendiğinde, örgütlerden birinde bu 
maksatla tanımlı dört tür ihlalin beyan edildiği görülmektedir. Bunun yanında, açıkça 
sabotaj olduğu değerlendirilen ihlallerin de tüm örgütlerde işten çıkarma sebebi 
sayıldığı görülmüştür. Disiplin yönetmeliği olarak iş etiği kuralları yönetmeliği 
geliştirmiş olan örgütte, hırsızlık da doğrudan işten çıkarmada gerekçe olarak 
tanımlanmıştır. Ayrıca ihlallerin sabotaj olarak tanımlanması için SHY-IPC’de 
belirlenen durumların örgüt yöneticilerine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Son olarak 
da defalarca yinelenen ihlaller veya defalarca işe gelmeme gibi sebeplerin de işten 
çıkarmada gerekçe olduğu görülmüştür. SHY-IPC (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik) 2920 sayılı Türk Sivil 
Havacılık Kanunu’nda belirtilen hükümlere ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 
sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere aykırılık oluşturan fiilleri ve 
bu fiillere 2920 sayılı kanunun 143’üncü maddesi uyarınca verilecek idari para 
cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliktir. Diğer yandan anılan 
yönetmelikte ve yönetmeliğin EK-1’inde yer alan idari para cezaları işletmeye değil, 
personele yönelik olarak tanımlandığı için verilen cezaların örgütsel kök nedenlerin 
tespitinde ya da örgütsel iyileştirmelerin başarılmasında bir fayda sağlayamadığı 
anlaşılmaktadır.  

İncelenen örgütlerde disiplin kurulları, bakım sırasında meydana gelebilecek 
büyük hasarlar veya uçak sistemlerinde özellikle uçuş sırasında bakım kaynaklı ciddi 
olay yaşandığı hallerde toplanmaktadır ve olayı inceleyerek cezaya karar vermektedir. 
Kurul bazı örgütlerde komite adıyla işletilmektedir. Genel olarak disiplin kurulunun 
toplanmasını gerektirecek koşullar tanımlanmış değildir. Yaşanan kazanın ya da olayın 
niteliğine ve sonuçlarının büyüklüğüne göre karar verilerek toplanmaktadır. Disiplin 
kurulu, üst ve orta yöneticilerden teşkil edilmektedir. Farklı örgütlerde farklı 
uygulamalar gözlemlenmiş olmakla beraber, disiplin kuruluna bakım, kalite, 
mühendislik, eğitim, planlama bölümlerinden yöneticilerin katıldıkları tespit edilmiştir. 
Yazılı bir disiplin talimatına sahip olan ve disiplin kurulunun hangi koşullarda hangi 
yönetici veya çalışanın katılımıyla toplanacağı önceden belirlenmiş olan bir tek örgüt 
tespit edilmiştir. Bu örgütte, disiplin kurulunda İK yöneticisi ile sendika yöneticisi de 
görev yapmaktadır. Bir başka örgütte disiplin kurulu, bakım kaynaklı büyük hataları 
değerlendirip ceza konusunda karar vermek üzere teknik birim seviyesinde 
toplanmaktadır. Böylece, daha üst düzeydeki yöneticiler yerine kurulun çalışmalarında 
ve değerlendirmelerinde uzman personele görev verilmektedir. Diğer örgütlerdeki 
disiplin kurullarında İK yöneticisi görev almamaktadır. 

Yaptırım kararları verilirken dikkate alınan hususlar Tablo-5’te özet halinde 
verilmiştir. Katılımcıların süreç hakkında anlattıkları analiz edilerek, yöneticilerin 
yaptırıma karar verirken dikkate aldıkları hususlar ortaya çıkarılmıştır. Bir kısmının 
kural ihlalinin engellenmesini amaçladığı ortaya çıkmıştır. İkinci bir kısmının örgüt 
genelinde alınması gereken tedbirleri geliştirmesini ve üçüncü bir kısmının da ceza 
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kararının adaletli şekilde gerçekleşmesini sağlamayı amaçladığı görülmektedir. 
Aşağıda, anılan üç amaca yönelik bulgular ayrı ayrı yorumlanmıştır: 

Tablo 5. Disiplin Cezalarına Karar Verirken Dikkate Alınan Hususlar 

Disiplin Cezalarında Dikkate Alınan Hususlar İlişkilendirilen Amaç 

• İhlalin çalışan tarafından yanlış eylem olduğuna 
inandırılması. 

• İhlalin tekrarlanmasının engellenmesi. 
• İhlalin nedenlerinin örgütteki uygulamalardan 

kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti. 

Birey Seviyesinde Kural 
İhlallerinin Engellenmesi. 

• Hatanın örgütte yeniden ortaya çıkmasının engellenmesi 
için çaba gösterilmesi. 

• İnformal iletişimden yararlanılması. 
• Öykülerin (başka işletmelerde yaşanmış olsa bile) 

etkisinden yararlanılması. 
• İnsan Faktörü’nün sınırlılıklarının öneminin dikkate 

alınması. 
• Eğitim eksikliği olup olmadığının tespit edilmesi. 
• Emniyet kültürünün benimsetilmesi.  
• Lider teknisyenlerin etkisinden yararlanılması. 

Örgüt Seviyesinde 
Tedbirlerin Geliştirilmesi. 

• Özlük haklarının gözetilmesi. 
• Hafifletici sebeplerin gözetilmesi. 
• İhlalin gerçekleştiği koşulların hakça değerlendirilmesi.  
• Sözlü savunma süreci uzun tutularak haksızlık 

olmadığından emin olunması. 
• Personelin kaybetmek yerine kazanılmaya çalışılması. 

Yaptırım Belirlenirken 
Adaletli Bir Karar 
Verilmesi. 

Birey Seviyesinde Kural İhlallerinin Engellenmesi: 
İncelenen örgütlerin bir kısmının kural ihlalinin engellenmesini amaçladığı ortaya 

çıkmıştır. Örgütlerden birinde yönetici emniyeti tehlikeye düşüren davranışların 
“insandan bağımsız kontrol mekanizmaları” ile önlenebileceğini, çünkü farklı karmaşık 
koşullarda insanların hatalarının kaçınılmaz olduğunu bildiklerini ifade etmiştir. Aynı 
yönetici, savunmasını istedikleri çalışan ile bir araya gelerek mutlaka “bunun bir daha 
gerçekleşmesini nasıl önleyebileceklerini” konuştuklarını ve görüşmeyi de kayıt altına 
aldıklarını anlatmıştır. Kayıtların daha sonra incelendiği de göz önüne alındığında, 
anılan uygulamanın örgütsel öğrenmeye yönelik olduğu değerlendirilebilir. Benzer 
şekilde üç başka örgütte de emniyeti tehlikeye düşüren davranışlar hakkında yaptırım 
kararı verilirken kök nedenlerinin tespit edilmesi için çaba sarf edildiği ve yaptırım 
kararında tespit edilen örgütsel aksaklıkların hafifletici sebep olarak görüldüğü 
gözlemlenmiştir. Bir örgütte de süreç işletilirken, sürecin kasıtlı olarak uzun tutulduğu, 
yaptırıma konu olan eylemin tüm boyutlarıyla ilgili bölüm yöneticileriyle birlikte 
tartışıldığı ve örgüt için bundan dersler çıkarılmaya gayret edildiği görülmüştür. 
Bunların yanında, hem örgüt içinde hem de farklı örgütlerin çalışanları arasında 
informal iletişimin yaptırımların duyurulmasında ve çalışanların konu edilen eylemi 
tartışıp kendi yöntemleriyle eylemden kaçınmalarında etkili olduğu kabul edilmektedir.   

Örgüt Seviyesinde Tedbirlerin Geliştirilmesi: 
İncelenen örgütlerin tamamında yaptırıma konu edilen eylemlerin kök 

nedenlerinin belirlenmesi için çaba gösterilmektedir. Bir örgüt savunmalardaki ifadeleri, 
bir diğer örgüt savunma sürecinde yapılan görüşme kayıtlarını, bir diğeri kullanılan 
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yazılımdaki sınıflandırmalara uygun yönetici değerlendirmelerine başvurarak örgütsel 
nedenleri belirlemektedir. Bu durumda yaptırıma konu olan eylemlerin (örneğin 
emniyeti tehlikeye düşüren ihlallerin) örgütte tekrar ortaya çıkmasına engel olunmak 
istendiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, örgütsel iyileştirmeler için orta seviye 
yöneticilerin sorumlu tutulduğu ve çoğunlukla da eğitim tekrarına başvurulduğu 
görülmektedir. İhlallerin kayıt ve analiz edildiği MEDA gibi özel yazılım ve 
algoritmaların yanında, EYS kapsamında yürütülen faaliyetler de örgütsel öğrenmeyi ve 
tedbir geliştirmeyi dikte etmektedir ve örgütte ihlallerin önlenmesinde “emniyet 
kültürünün geliştirilmesinin” en etkili yol olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Yaptırım Belirlenirken Adaletli Bir Karar Verilmesi: 
Araştırmanın gerçekleştiği örgütlerde çalışanların özlük haklarına saygı 

gösterilerek savunma haklarının kullandırılması adalet algısının çalışanlarda devam 
etmesinin ön koşuludur ve bu sağlanmaktadır. Kural dışı eylemi gerçekleştiren 
çalışanların savunmalarının alındıktan sonra karar verilene kadar yürütülen süreçte de 
kararın adaletli olmasına özen gösterildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 
yönetmeliklerin gereği olarak sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan 
soruşturmalarda, doğrudan otorite ve çalışan karşı karşıya gelmekte örgütsel 
mekanizmaların görevleri ve işleyişi göz ardı edilmektedir. Bu durum, yaptırımların 
işletmeye değil çalışana uygulanması sonucunu doğurmaktadır, çalışanların adalet 
algılarını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Çünkü ihlalin gerçekleştiği koşulların hakça 
değerlendirilmesi için örgütsel mekanizmaların işletilmesine ihtiyaç vardır. İncelenen 
örgütlerden birinde, soruşturma sürecinin kasıtlı olarak uzun tutulduğu yukarıda 
belirtilmişti. Anılan süreçte, bir yanda örgüt için dersler çıkarılırken diğer yanda da 
çalışanın kendini haksızlığa uğramış hissetmesinin önlenmeye çabalandığı görülmüştür. 

Örgütsel mekanizmaların bu ve benzer şekilde sağlıklı işletilmesinin yaptırım 
kararlarının hakça verilmesine destek olacağı açıktır. Çünkü böyle bir işleyişte, 
incelenen tüm örgütlerde ihlalin gerçekleştiği koşulların gerçekçi şekilde anlaşıldığı (ki 
mevcut emniyet yönetim paradigması bunu talep etmektedir), izlenen süreçte kural dışı 
eylemin hata mı ihlal mi olduğunun belirlendiği, hafifletici sebeplerin gözetildiği ve 
örgütsel aksaklıkların göz önüne alındığı görülmüştür. Böylelikle işleyen örgütlerin 
görüşülen yöneticileri, yaptırım uyguladıkları personeli kaybetmeyi değil kazanmayı 
arzuladıklarını açıkça dile getirmektedir. 

4.7. Disiplin Sistemi Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi 
İncelenen örgütlerde disiplin sistemi hakkında çalışanların nasıl bilgilendirildiği 

sorgulanmıştır. Bunun için düzenlenen eğitimler hakkında katılımcılardan bilgi talep 
edilmiş ve bilgilendirme sürecinin ne ölçüde işe yaradığını değerlendirmeleri 
istenmiştir. Örgütlerin beşinde, oryantasyon eğitimlerinin “disiplin kurallarının nasıl 
işlediğini çalışanların öğrenmesini” hedeflediği görülmüştür. Bir örgütte insan faktörleri 
ve EYS konularında özel eğitimler verilmekte ve disiplin uygulamaları bu kapsamda 
açıklanmaktadır. Bunların yanında farklı örgütlerde; teknik eğitimler, işbaşı eğitimleri, 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi, mevzuat eğitimi, etik ve tazeleme eğitimlerinde 
disiplin uygulamalarının anlatıldığı tespit edilmiştir. İlave olarak, örgütlerin beşinde 
tazeleme eğitimlerinin de disiplin eğitimini içerdiği görülmüştür. Denetçi personelin 
yaptırımlarda elinden alınan yetkileri de tazeleme eğitiminin ardından geri 
verilmektedir.  

Katılımcıların disiplin kural ve uygulamalarını içeren bu eğitimler hakkındaki 
düşünceleri analiz edildiğinde, sadece bir katılımcının kendi örgütündeki eğitimleri, 
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sahip oldukları yazılımın sağladığı olanaklara bağlı olarak yeterli bulduğu anlaşılmıştır. 
Diğer yöneticiler, “disiplin sisteminin yazılı hale getirilerek kapsamlı bir eğitim süreci 
ile desteklenmesini” önermektedirler. Söz konusu önerinin gerekçeleri olarak;  
- çalışanların haklarına saygı göstermekte disiplin sisteminin araç olarak 
kullanılabilmesini,  
- çalışanların işlerinde artan bilgi ve deneyimlerinin sisteme katkı sağlayabilecek 
olmasını,  
- çalışanların kültürel farklılıklarının olumsuz etkilerinin aşılmasında fayda sağlayacak 
olmasını,  
- disiplin eğitimlerinin kasıtlı eylemlerin karşılıksız kalmayacağının bilinmesinde bir 
güvence olmasını, 
- işlerin daha fazla standart hale getirilebilmesini saymaktadırlar. 

Böylesi bir önerinin gerçekleştirilmesinin olumlu adalet kültürünün 
geliştirilmesinde de fayda sağlayacağı açıktır. Çünkü disiplin sistemi bir yanda hata ve 
ihlallerin ayrımını örgütte sorumlu kadrolar tarafından yapılmasını sağlayacak, bunların 
ardındaki örgütsel aksaklıkları ortaya çıkaracak, çalışanların yaptırımların haksızlık 
düzeyi yerine yaşanan aksaklıkların çözümüne yönelik örgütsel öğrenmenin önünü 
açacaktır. 

5. MEVCUT DİSİPLİN SİSTEMİNE YÖNELİK TARTIŞMA VE 
YORUMLAR 

Yapılan çalışmanın sonucunda, Türkiye’deki hava aracı bakım örgütlerinde 
uygulanan disiplin sistemleri hakkında katılımcı görüşleri analiz edildiğinde; üç alanda 
sonuçlar elde edilmiştir. Birinci olarak, disiplin sisteminin işlevleri (Tablo-2) ve 
emniyet ile ilişkisi (Tablo-3) belirlenmiştir. İkinci olarak, “disiplin kavramı ile adalet 
kavramının ilişkisi” belirlenmiştir (Şekil-1). Üçüncü olarak da mevcut disiplin 
sistemlerinin türleri ve yaklaşımları öğrenilmiştir. Tümü birlikte değerlendirildiğinde, 
disiplin sisteminin varlık nedeninin faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi olarak 
görüldüğü tespit edilmiştir. Disiplin kavramı ile emniyet kavramı arasında emniyeti 
artırmak için örgütsel öğrenmeyi olanaklı kılmak odağında bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. Söz konusu ilişkinin katılımcılar tarafından adalet, güven, açık iletişim, 
çalışan hakları ve standartlar temelinde tanımlandığı ve insan kaynaklı emniyetsiz 
eylemlerin önlenmesinde disiplin sisteminin bir araç olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Çalışmamızda uygulanan disiplin sistemlerinin türleri ve yaklaşımları 
incelendiğinde iki ayrı tespit elde edilmiştir. Birincisi, incelenen tüm örgütlerin disiplin 
türünün “önleyici” olduğudur. Bunda, emniyet ve disiplinin birlikte düşünülüyor 
olmasının etkisi vardır. Nitekim disiplin kurallarının nasıl işletildiğine yönelik soruların 
hemen hemen tamamı emniyet bağlamında düşünülerek yanıtlanmıştır. Bu yanıtlarda, 
hataların ve kazaların önlenmesi için disiplin kurallarının işletilme biçiminde çözümler 
arandığı görülmüştür. Disiplin kurallarının emniyet bağlamında düşünülmesinin bir 
diğer nedeni de MEDA veya benzeri uygulamaların bulunmasıdır. İkinci tespit, disiplin 
yaklaşımları incelendiğinde “cezasız” disiplin uygulamasının olmadığı, “cezalandırıcı 
disiplin anlayışının” gereği olarak farklı örgütlerde farklı biçimlerde uygulanan 
cezaların araç olarak benimsendiğidir.  

İncelenen örgütlerde disiplin sisteminin emniyetsizliklere neden olan hem hata 
hem de ihlal davranışlarını önlemek amacıyla kullanıldığı ve emniyetsiz eylemlerin 
önlenemediği koşullarda, cezaya da başvurulduğu görülmektedir. Bunların yanında, her 
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seviyede insan faktörleri eğitimleri ile EYS eğitimleri alındığı ve orta düzey yöneticiler 
hataların kaçınılmaz olduğu hakkında bilgilendirildiği halde cezaların bir korkutma ve 
baskı aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Hatta bazı kural dışı eylemlerin sivil 
havacılık otoritesi tarafından doğrudan cezalandırıldığı da görülmektedir. Cezaların 
amacına ne ölçüde ulaştığı, kabul edilebilir olup olmadıkları gibi sorunlar araştırmanın 
dışında kalmıştır. Ceza uygulamalarına ilişkin yapılacak tespit ve değerlendirmeler daha 
geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Oysa görülmektedir ki katılımcılar 
disiplin sisteminin ne olduğunu tanımlarken veya yorumlarken emniyet ile 
ilişkilendirdikleri halde örgütlerindeki disiplin uygulamalarının emniyet yönetiminin 
temel gerekleri ile uyumunun sağlanamadığını belirtmektedirler. 

Disiplin sistemleri mevcut koşullarda olumlu emniyet kültürünü yazının önerdiği 
şekilde destekleyememektedir. Disiplin yaptırımlarında havacılık otoritesinin sadece 
çalışanlara yönelik müdahalesi ve bu süreçte örgüt mekanizmalarının yok sayılması 
sonucunda, emniyeti tehlikeye düşüren çalışan davranışlarını örgütün kendi içinde 
değerlendirmesi veya önlemesi zorlaşmaktadır. Olumlu adalet kültürünün geliştirilmesi 
için hata ile ihlallerin ayrımının örgütün kendi gerçekliğindeki koşullarda kapsamlı bir 
değerlendirme sonucunda yapılmasına gerek duyulacaktır. Bu yüzden, ihlallerin 
ardındaki örgütsel aksaklıkların ortaya çıkarılması için örgütteki mekanizmaların tek 
başına sorumlu tutulmasının, otoritenin de çalışanlar yerine örgütleri muhatap almasının 
daha olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. Çünkü hava aracı bakım 
örgütleri bunu başarmak için çeşitli mekanizmalar geliştirmiştir ve iyi niyetli çaba sarf 
eder durumdadırlar. 

Diğer taraftan, olumlu adalet kültürünün geliştirilmesinde yazında şart koşulan ve 
SHT-OLAY sayesinde mevzuat desteği de sağlanan “cezasız raporlama güvencesi”nin 
kâğıt üzerinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, örgütsel güvenin tesis edilmesi, 
gerekli raporlamaların yapılarak olumlu emniyet kültürünün ya da bir bileşeni olan 
olumlu adalet kültürünün geliştirilmesi olanaklı görülmemektedir. 

Yaptırım kararları verilirken işleyen süreçlerde, olumlu olarak hakkaniyetli karar 
vermek için uğraşıldığı, hem birey hem de örgüt seviyesinde önleyici tedbirlerin 
geliştirilmesi için çaba sarf edildiği görülmüştür. Bununla birlikte söz konusu çabaların 
“önleyici disiplin sisteminin işletilmesi” olarak nitelenebilmesi için disiplin 
sistemlerinin yazılı hale getirilerek emniyet kültürünün geliştirilmesi için yürütülen 
çabalarla uyumlu bir içeriğe kavuşturulup işletilmesi gerekmektedir.   

Olumlu adalet kültürünün geliştirilmesinde bu çalışma ile ortaya çıkan son ve en 
büyük ihtiyaç, “olayların sonuçlarının sorumluluğunu almakta örgüt yönetimlerinin çok 
daha fazla istekli olmalarına” dair duyulan ihtiyaçtır. Dekker’ın (2009) belirlediği ve 
yukarıda açıklanan dengede “olaylardan ders çıkarıp örgütsel öğrenme”nin terazinin bir 
kefesinde artabilmesi için diğer kefesinde de “sonuçların örgüt derinliğinde nedenlerinin 
incelenip sorumluluğun paylaştırılması”nın da artırılması gerekmektedir. Böyle bir 
mekanizmanın da ancak yazıldığı şekilde işleyen ve çalışanlar tarafından benimsenmiş 
bir disiplin sistemi ile işleyebileceği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

6. SONUÇ 
Mevcut koşullarda işletilen disiplin sistemleri, olumlu emniyet veya bir bileşeni 

olan adalet kültürünü yazının öngördüğü biçimde destekleyememektedir. Sonuçlar 
disiplin sistemi ile çalışanların adalet algısı arasında bir bağlantı olduğunu 
göstermektedir. Disiplin sistemi ile emniyet yönetimi arasında bir ilişki görülmüş; 
teknik gereklere uyulmasını sağlamak ya da İKY ile eşgüdüm sağlamak yoluyla 
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emniyetin artırılmasına yarayabileceğinin düşünüldüğü ortaya çıkmıştır. Çalışmanın 
önemli bulgularından birisi disiplin sisteminin temel yönetim faaliyetlerinin yanında 
emniyet yönetimini de desteklediğinin ve örgüt kültüründe dönüşüm sağlayacak bir araç 
olarak görülüyor olmasıdır. Çalışmada disiplin kurallarının emniyete etkisinde; 
çalışanların iş tanımlarına uygun performans sergilemesini sağlamak, emniyeti artırmak, 
çalışanların haklarını korumak ve adaleti etkilemek boyutları ortaya çıkmaktadır.  

Disiplin yaptırımlarına nasıl karar verileceğini sorgulandığında; birey seviyesinde 
kural ihlallerinin engellenmesi, örgüt seviyesinde tedbirlerin geliştirilmesi, yaptırım 
belirlenirken adaletli bir karar verildiğine çalışanların ikna edilmesi amaçlarının 
izlenmesinin gerekli görüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca disiplin sisteminin yazılı hale 
getirilerek kapsamlı bir eğitim süreci ile desteklenmesine ve olumlu adalet kültürünü 
destekleyecek özelliklere sahip olmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Yukarıda özetlenen bulgular ışığında, mevcut koşullarda olumlu emniyet ve bir 
bileşeni olan adalet kültürünü destekleyecek bir disiplin sisteminin geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu ihtiyacın giderilmesi için öncelikle mevcut 
disiplin sistemlerine bağlı uygulamaların olumlu ve olumsuz sonuçlarının adalet kültürü 
bağlamında kapsamlı şekilde araştırılması, sonrasında da bir öneri ortaya konulması 
gerekecektir.  

Bu çalışmanın ve işaret edildiği yönde yapılacak tamamlayıcı çalışmaların 
özellikle Türkiye’de henüz zengin olmayan yazına ve Türkiye’deki hava aracı bakım 
örgütlerinde ihtiyaç duyulan olumlu emniyet kültürünün geliştirilmesine önemli katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

Gerçek dünyada bakım, insan kaynakları, kalite ve emniyet yöneticileri ile yapılan 
görüşmelerin analizi neticesinde gerçekleştirilen bu araştırma ile ortaya çıkan temel 
gerçek şudur: Disiplin sisteminin emniyetin sağlanmasında ve buna bağlı olarak hava 
aracı bakım işletmelerinin bekasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Söz konusu 
gerçekliği destekleyen bağlam adalet kültürü olmak zorundadır çünkü çalışanların 
haklarının teminatı olan disiplin sisteminin hakça işletilebilmesi için kaçınılmaz şekilde 
gerçekleşen insan hatalarının emniyeti tehlikeye düşüren kasıtlı ve kural dışı 
eylemlerden ayırt edilebilmesi gerekmektedir. Bunun yolu terazinin bir yanında 
sorumluluklar örgüt derinliğinde yönetim tarafından yaygınlaştırılırken diğer yanında 
örgütsel öğrenmeyi sağlayacak iletişimin sağlanabilmesidir. Çünkü mevcut 
paradigmada olumlu emniyet kültürü çalışanların ve örgütlü yapılarının hatalarıyla 
dürüstçe ve korkusuzca yüzleşmesini ve geleceğe dönük sürekli bir öğrenmeyi ve 
gelişmeyi gerektirmektedir. Bunu sağlamak için çalışanların ceza korkularına son 
verilmelidir. Bunu sağlayacak tek araç da olumlu emniyet kültürünü ve bir bileşeni olan 
adalet kültürünü destekleyen bir disiplin sistemine sahip olmaktır. 
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Extensive Summary 
 

1. Introduction  
There has been a radical change in aviation safety management. The new safety 

management approach sets out not only to detect root causes of errors and violations in 
the organization as well as organizational flaws but also to develop measures in order 
not to experience such errors, violations and flaws in the future. To achieve this, there is 
a need for qualified data on safety. Employees need motivation to report voluntarily so 
that organizations gather reliable data on safety.     

 The literature refers to the following problem with regard to the functioning of a 
discipline system: On the one hand, employees are expected to report any hazards and 
actions that potentially compromise safety in the organization. Organizations need to 
motivate and encourage employees to report, and abstain from punishing those involved 
in such hazardous incidents and actions. However, on the other hand, there is a need to 
resort to punishment in order to prevent any losses deriving from intentional or 
unintentional violations (Barach and Small, 2000: 759-760; Amalberti et al., 2006: i66-
i68; Beyea, 2004: 413-414; Boysen, 2013:400). The research question in this study is 
based the above-explained problem regarding the use of discipline systems: In aircraft 
maintenance organizations, how should organization management respond to unsafe 
actions that emerge during their operations, using the the discipline system, so that 
safety is not compromised? How should they respond to ensure that values, beliefs and 
attitudes that foster safety continue to develop? What underlies this discussion is the 
area that covers management’s authority and power of punishment arising from laws. 
The management response to violations and errors of technicians charged with 
maintenance operations are determined in this area. The relationship between discipline 
and safety culture is also defined in this area. The literature suggests that such 
relationship corresponds to the concept of “just culture”. This concept introduced by 
Reason (1997: 195-220) is defined as a component of “safety culture”.       

2. Methodology 
The aim of this study is to identify possible effects of current features of discipline 

systems on just culture – a significant component of safety culture – in aircraft 
maintenance organizations in Turkey. To achieve this aim, the study first goes through 
the characteristics of existing discipline systems in maintenance organizations, how this 
system is launched, how the system functions, how the actions that are covered by the 
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system are determined, which disciplinary procedures are followed when an unsafe 
action is detected, how disciplinary procedures and their outcomes are evaluated, how 
the discipline system is taught to employees, and how the functioning of discipline 
system is questioned. The study then discusses the effects of these factors on just 
culture.      

 Qualitative methods were used for data collection and analysis in this study. The 
qualitative data were collected through semi-structured interviews. The participants 
were selected through purposive sampling from amongst candidates that have thorough 
knowledge and expertise of discipline systems and safety management. For this 
purpose, the participants were selected from the departments of human resources and 
safety management system. Interviews were conducted with participants employed in 
seven large aircraft maintenance organizations. The participants were first asked to 
express their general ideas on discipline systems. The participants were then required to 
answer the questions developed and tested in a pilot study by the researchers to examine 
“the present situation of the discipline system”. Content analysis and inductive thematic 
analysis were conducted to analyze the transcribed interview records.  

3. Findings 
The findings based on inductive analysis of qualitative data collected from semi-

structured interviews reveal the current situation of discipline systems in aircraft 
maintenance organizations in Turkey. The data are discussed below with regard to their 
effect on “just culture”.  

 All managers in aircraft maintenance organizations tend to define and consider 
the concept of discipline together with safety. When replying to the question what 
discipline is, they associate discipline with safety management. Three themes were 
extracted from the codes obtained as a result of the analysis of replies to this question. 
The codes brought together under the first category due to their common characteristics 
are administrative accountability, quality and human resources. The common aspect of 
these codes is that they define discipline as an administrative accountability. These 
codes direct the researchers to the first theme, i.e. the first function of a discipline 
system: “supporting major management activities”. The participants associate the 
administrative accountability in discipline systems with regulations related to complex 
operations in aircraft maintenance, quality standards, rules that must be followed 
strictly, detailed procedures regarding maintenance operations, awareness raising for the 
fulfillment of technical requirements, and compliance.       

 The second group of codes, forging a link between organizational behaviors and 
safety management, is located – as expected – at the core of disciplinary system 
function: occupational standards, regulations, prevention of errors, and sustainability of 
operations. The codes that fall under the second category are related with the theme that 
a discipline system has the function of “supporting safety management”.   

 The third group of codes are concerned with concepts that are associated with 
organizational culture. These are honesty, responsibility of employees, pressure on 
employees, loving one’s work, professional ethics, professional (individual) 
accountability, open communication, and disclosure of unsafe actions. The codes in the 
third category lead to the third team, namely the fact that a discipline system has the 
function of “ensuring transformation in the organizational culture”.  Thus, the 
participants believe that a discipline system affects organizational transformation to 
launch a positive safety culture.      
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 Two themes were obtained as a result of the thematic analysis of the 
participants’ replies to the question how the discipline system enhances safety in their 
organization.    

 The first group of codes indicate that the discipline system contributes to the 
enhancement of safety by ensuring compliance with technical requirements. When 
defining discipline in their organizations, the participants tend to emphasize “technical 
standards”. The participants’ remarks show that they regard compliance with standards 
as the implementation of rules regarding both profession and safety. All participants 
except one believe that technicians fulfill their responsibility, maintenance operations 
are carried out properly and thus safety is ensured, when technicians comply with 
professional standards.  

 The participants further contend that safety management and human resources 
managers must work in cooperation to support the enhancement of safety. In order to 
ensure proper functioning of discipline systems, compliance with rules must be one of 
the major factors considered in personnel recruitment for aircraft maintenance purposes. 
The participants pointed to the need for HRM support particularly in trainings regarding 
disciplinary rules and compliance with rules.        

3.1. Relationship between the Discipline System and Employees’ Perception 
of Just Culture  

The participants’ replies and comments regarding the causes and organizational 
function of disciplinary rules indicate that there is a relationship between the discipline 
system and just culture in an organization.      

The participants made comments about how the existence of a discipline system 
affects employees’ perception of justice. They contend that the purpose of a discipline 
system is basically to secure the justice. The participants see disciplinary procedures as 
an instrument for ensuring justice and equality and building trust in management. The 
participants further argue that disciplinary rules support the conduct of maintenance 
operations in accordance with pre-specified rules and standards. This effect of 
disciplinary procedures on the profession undoubtedly contributes to the improvement 
of quality in maintenance operations. If it had not been for disciplinary rules, operations 
would not function properly. The participants also believe that the existence of a 
discipline system serves as a sort of guarantee of employee rights.          

3.2. Why Do Disciplinary Rules Exist? 
In the interviews, the participants were asked why disciplinary rules existed and 

whether it was possible to establish discipline without rules. The replies provide insight 
into why disciplinary rules to exist. All participants agree that there is a need for 
disciplinary rules and punishment. They argue that it is not possible to prevent unsafe 
actions deriving from human errors and violations without disciplinary rules. Three 
participants, additionally, underline that the national culture in Turkey necessitates 
disciplinary procedures.   

 Employees are required to work according to their job description and to fulfill 
their responsibilities completely and appropriately pursuant to the terms of reference. 
The participants see the discipline system as an instrument to achieve these goals. 
Moreover, they argue that employees’ expectations must be aligned with organizational 
expectations, and that employees must perform their job believing in the necessity of 
duties they fulfill. These are required to ensure that employee performance satisfies 
organizational expectations.  
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 Some participants further hold that the discipline system is an instrument for 
enhancing safety in conducting operations, and that disciplinary procedures ensure 
compliance with safety rules and are likely to prevent human errors and violations. In 
this respect, they argue that, depending on how it is used, the discipline system may 
play an effective role in increasing reporting (in a way to ensure the investigation of 
root causes of errors) and launching the just culture. These findings indicate that one of 
the reasons for the existence of disciplinary rules is “enhancing safety”.     

 The participants believe that another reason for the implementation of discipline 
systems is “ensuring justice”. Depending on how it is used, a discipline system may 
ensure justice and equality in managerial procedures and foster a just culture on the one 
hand, but may lead to arbitrary treatment and pressure on employees on the other hand. 
As shown by findings, seen as an instrument for ensuring justice, a discipline system is 
also likely to compromise justice.    

 In sum, there are four factors that explain the existence of disciplinary rules with 
regard to safety. Thus, the relationship between “just culture” and “discipline system” is 
based on these four factors, i.e. ensuring that employee performance fulfills 
organizational expectations, enhancing safety, protecting employee rights, and its 
effects on just culture.     

3.3. Specifying Disciplinary Rules 
Among the organizations studied in this research, only one organization has 

written disciplinary regulations and another one has a Code of Professional Ethics. The 
others do not have written rules or regulations regarding discipline. In the only 
organization that has written regulations, the disciplinary rules and procedures were 
specified by the executive board under the supervision of HRM department, based on 
the safety legislation. In half of the organizations that do not have written disciplinary 
regulations, the Maintenance Error Decision Aid (MEDA) is used to correct 
deficiencies. In this case as well, safety rules are taken into consideration given that 
MEDA is a tool that distinguishes between errors and violations and provides guidelines 
for finding root causes, helping users to draw lessons from errors and violations that 
lead to unsafe events and to manage errors and violations. Supporting the literature, the 
findings of this study suggest that written disciplinary rules and procedures have not 
been used extensively, and that a discipline system that fosters safety culture is needed 
in aircraft maintenance organizations.                   

3.4. Detecting Violation of Rules 
All participants mention that obligatory and voluntary reporting has been 

encouraged in their organization. Furthermore, the organizations make an administrative 
commitment to not imposing punishment when an employee reports voluntarily. 
Despite this commitment, there are some factors that hinder voluntary reporting of error 
violations. The participants argue that one of these factors is employees’ personal traits. 
Another factor is the lack of practices that provide evidence to the support of senior 
management. The findings show that voluntary reporting is weak in organizations 
because of “the lack of practices that make senior management’s support visible”. It is 
observed that managers prefer blaming and punishing employees rather than taking 
responsibility to solve communication and trust issues in the organization.      
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3.5. Punishing Unsafe Actions 
The researchers asked the interviewees how disciplinary action is taken in their 
organization, with a view to finding out which points are considered in imposing 
punishment and the motives behind a punishment. The researchers sought to define how 
disciplinary procedures are followed before a punishment decision is made and who 
takes part in the decision-making process.   

The findings show that all organizations enable employees to use their right to 
written and oral defense before making a decision on punishment. There are three tools 
that help with deciding on the punishment when a rule is violated. One of these tools is 
the MEDA system, which distinguishes between and categorizes violations and errors 
as well as advise the management on the action to be taken in case of any error or 
violation. The second one is a customized software integrated into the management 
information system, which is developed to discover root causes of errors. The third one 
is a manual system based on the reporting of technicians and their managers. These 
tools are used to determine the punishment for an unsafe action. The first two tools are 
designed to classify actions. Five organizations report that they exacerbate the 
punishment when the action is repeated.    
 The findings suggest that the following punishments are imposed in the 
organizations (there is a clear reference to the name of punishment in most of the 
organizations): warning, assigning to a lower position, disqualifying (depriving of the 
authority to audit or endorse), financial punishment (cutting off compensation pay or 
imposing a fine), and dismissal. Although different processes are followed in each 
organization before a punishment decision is made, the main purpose of disciplinary 
procedures is to investigate the organizational cause of an action or event.         
 In the organizations, the disciplinary board gathers when the damage during 
maintenance is severe or a serious incident that derives from maintenance and 
jeopardizes flight safety occurs. The disciplinary board investigates the incident to make 
a decision about punishment. Generally, the conditions that require the gathering of 
disciplinary board are not clearly defined. The board members come together depending 
on the nature of an accident or incident or on the severity of its consequences. A 
disciplinary board is made up of senior and mid-level managers. Different organizations 
adopt different approaches to the composition of disciplinary board. It was observed 
that the disciplinary board is generally composed of managers from the departments of 
maintenance, quality, engineering, training and planning.    
 Based on the analysis of what the participants told about the disciplinary 
process, the researchers came to conclusions regarding the points that managers 
consider when making a punishment decision. The following motives incite managers 
to impose punishment: preventing the violation of rules, developing measures that need 
to be taken in the organization, and ensuring fair decision making about punishments.              

3.6. Informing Employees about the Discipline System  
The researchers also focused on how organizations informed employees about the 
discipline system. The participants were asked to provide information about training 
programs for employees and to evaluate to which extent information-providing process 
is successful. The findings show that, in five organizations, orientation programs aim to 
“inform employees about the functioning of disciplinary procedures”. One organization 
delivers specific training on human factors and safety management systems under which 
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disciplinary procedures are also explained. In various organizations, disciplinary 
procedures are covered under technical training, on-the-job training, training on 
occupational health and safety, training on legislation, and ethics training. Additionally, 
refresher training also addresses to disciplinary procedures in five organizations.       

4. Discussion And Interpretation: The Current Discipline Systems 
In this study, conclusions about three areas are derived from the analysis of the 

participants’ viewpoints related to discipline systems used in aircraft maintenance 
organizations. First, there are conclusions regarding the relationship between the 
functions of discipline systems and safety. Second, the study leads to conclusions about 
the relationship between the concepts of discipline and justice. Third, the study provides 
a closer look at the types and approaches to discipline systems. All in all, the results 
suggest that discipline systems exist for the safe conduct of aircraft maintenance 
operations. The relationship between discipline and safety focuses on ensuring 
organizational learning in order to enhance safety. The participants tend to define this 
relationship on the basis of justice, trust, open communication, employee rights and 
standards, and to see the discipline system as an instrument for the prevention of 
human-driven unsafe acts. 

This study has shown that there are two types of approaches to discipline 
systems in maintenance organizations. “Preventive” discipline has been adopted in all 
organizations studied in this research. Thus, the participants establish a close link 
between safety and discipline. They referred to safety when replying to almost all 
questions about the functioning of disciplinary system. These replies suggest that 
managers seek solutions regarding the implementation of disciplinary rules to prevent 
errors and accidents. Another rationale for the close link between disciplinary rules and 
safety is tools such as MEDA. In addition to “preventive” discipline, the organizations 
tend to implement “punitive” discipline. Different types of punishment have been used 
as a tool in different organizations as a result of the “punitive” approach to discipline.    

The results indicate that a discipline system is used to prevent both errors and 
violations that lead to unsafe acts, and that organizations tend to resort to punishment 
when unsafe acts cannot be prevented. Furthermore, it is seen that punishment is used as 
a deterrence and pressure tool despite the fact that senior and mid-level managers 
receive training on human factor and safety management system, and are informed that 
errors are unavoidable. The civil aviation authority uses punishment directly for some 
violations of rule. Although the participants associate discipline with safety when 
defining or making comments about the discipline system, it is observed that discipline 
practices are not aligned with fundamental requirements of safety management.   

Discipline systems do not support positive safety culture as much as it is 
suggested in the literature. It is harder for organizations themselves to evaluate and 
prevent employee actions and behaviors that compromise safety, given that the aviation 
authority’s punishments are directed to employees and that organizational mechanism is 
disregarded in this process. To promote positive just culture, the distinction between 
errors and violations must depend on a comprehensive evaluation of real-life conditions 
in a given organization. More favorable results may be obtained if organizational 
mechanisms are held responsible for discovering organizational flaws that lead to 
violations and if the authority directs its attention to organizations rather than 
employees. For, aircraft maintenance organizations have developed various mechanisms 
and strive vigorously to prevent violations and errors.     
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Furthermore, it is observed that “assured blame-free reporting”, considered a must 
in the literature for the fostering of positive just culture and also stipulated in SHT-
OLAY (Directive on Reporting Safety Incidents in Civil Aviation), seems to remain on 
paper. In such a case, it does not seem possible to build trust within an organization and 
to contribute to the fostering of positive safety culture and just culture – a component of 
safety culture – through reporting.  

It is found out that organizations try to be fair in making decisions regarding 
punishment and to develop preventive measures for individuals and the organization. 
However, in order to call these attempts as “a well-functioning preventive discipline 
system”, there is a need to make disciplinary procedures available in written form and 
align them with procedures developed to promote the safety culture.      

The last and the most important point regarding the development of positive just 
culture is that “organization management needs to be more willing to take responsibility 
for consequences of events”. As emphasized by Dekker (2009), there is a need to put 
organizational learning by drawing lessons from incidents on one scale of the balance 
and investigating the causes of incidents and sharing the accountability on the other 
scale. The participants agree that such a mechanism functions only when disciplinary 
procedures are available in written form and adopted by employees.      

5. Conclusion 
In the light of research findings, it is possible to conclude that there is a need to develop 
a discipline system that supports a positive safety culture and – one of its components – 
a just culture under current conditions. In order to meet this need, we must first assess 
comprehensively positive and negative consequences of current disciplinary procedures 
in consideration of the just culture, and then make recommendations. 

This study conducted with maintenance, human resources, quality and safety 
managers has revealed that the discipline system plays a vital role in ensuring safety 
and hence the sustainability of aircraft maintenance organizations. A just culture must 
be built in organizations to support disciplinary procedures. In order to ensure justice in 
the disciplinary system, which is a guarantee of employee rights, there is a need to 
distinguish unavoidable human errors from intentional and illegal acts that compromise 
safety. This is possible through balancing between shared accountability in the 
organization and communication that renders organizational learning possible. The 
current understanding of positive just culture requires employees and organizations to 
confront their errors honestly and fearlessly and to promote forward-looking continuous 
learning. To achieve this, there is a need to put an end to fear of punishment. The only 
way of doing this is to launch a discipline system that promotes the positive safety 
culture and – one of its components – the just culture.         
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Özet 
Bu çalışmanın amacı etkileşimsel adaletin, duygusal bağlılıkla olan ilişkisinde 

algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmanın verileri 
Ankara’da yer alan bir kamu kurumunda farklı bölümlerde çalışan 198 katılımcıdan 
elde edilmiştir ve değişkenler arası ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleri ile 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre etkileşimsel adalet, duygusal bağlılık ve 
algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
Bununla birlikte çalışanların örgütsel destek algıları arttıkça, etkileşimsel adaletin 
duygusal bağlılığa olan pozitif yönlü etkisinin daha yüksek olduğu da tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Etkileşimsel Adalet, Duygusal Bağlılık, Algılanan Örgütsel Destek  

Abstract 
The purpose of this study is to examine the moderating role of perceived 

organizational support in the relationship between interactional justice and affective 
commitment. The data of this study were obtained from 198 participants working in 
different departments in a public institution in Ankara and the interrelationships 
between variables were examined by means of correlation and regression analysis. The 
results reveal that positive and significant relationships were found between 
interactional justice, affective commitment and perceived organizational support. As 
employees' perception of organizational support increases, the positive effect of 
interactional justice on affective commitment was found to be higher.  
Keywords: Interactional Justice, Affective Commitment, Perceived Organizational Support 
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Giriş 

Teknoloji ve iş çevresinde yaşanan hızlı değişimler, örgütlerin rekabetçi 
konumlarının devamlılığında sahip oldukları insan kaynakları yeteneğinin ve rolünün 
önemini arttırmaktadır. Herhangi bir örgütün amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi ve 
çevreye daha hızlı cevap verebilmesi, ancak sahip olduğu insan kaynağının bilgili, 
yenilikçi, örgüt değer ve hedeflerini benimsemiş, ayrıca pozitif iş çıktıları ortaya 
koymasıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda insan kaynağının etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için, etkileri bulunan olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması, olumlu 
faktörlerin ise güçlendirilerek desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda örgütlerin 
çalışanlarına çeşitli araçlarla sürekli destek sağlaması ve örgüte olan bağlılıklarını 
geliştirmesi önem kazanmaktadır. Bu sayede çalışanlar, organizasyona yönelik 
hedeflenen pozitif iş çıktılarını sergileyebilecektir. Bu bilgilerden hareketle 
gerçekleştirilen bu araştırmada, çalışanların algıları kapsamında etkileşimsel adaletin 
duygusal bağlılığa olan etkisinde örgütsel destek algısının düzenleyici rolü incelemiştir. 
Diğer bir ifadeyle kamu çalışanların örgütsel destek algılarının etkileşimsel adalet ve 
duygusal bağlılık ilişkisinin şiddetini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Bununla 
birlikte etkileşimsel adalet, duygusal bağlılık ve algılanan örgütsel destek gibi 
davranışsal değişkenlerin ilişkilerine de araştırma çerçevesinde yer verilmiştir. Literatür 
incelendiğinde örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi ile algılanan örgütsel destek 
ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen birçok çalışmanın bulunduğu bilinmektedir ki 
bunların bir kısmına aşağıdaki kısımlarda yer verilmiştir. Bununla birlikte örgütsel 
adaletin algılanan örgütsel destek ile olan ilişkisini inceleyen ve özellikle de algılanan 
örgütsel desteğin etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkideki 
düzenleyici rolünü inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma kapsamında 
öncelikle etkileşimsel adalet, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık kavramları 
açıklanacak, devamında ise Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan çalışanlar 
özelinde bu değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik gerçekleştirilen ampirik 
araştırmaya yer verilecektir. 

1. Kuramsal Çerçeve 
Etkileşimsel Adalet 
Örgütsel adalet, örgütün gerçekleştirdiği uygulamaların, çalışanlar tarafından 

doğru ya da yanlış algılanmasıyla ilgili tutumlarıdır (Campbell ve Finch, 2004). Göreli 
Yoksunluk Kuramı (Stouffer ve diğ., 1949), Dağıtımsal Adalet Kuramı (Homans,1961), 
Sosyal Mübadele Teorisi (Blau, 1964), Eşitlik Teorisi (Adams, 1965), Kişisel Çıkar 
Modeli (Thibuat ve Walker, 1975), Adalet Yargı Modeli (Leventhal, 1976) ve Grup 
Değeri Modelinin (Lind ve Tyler, 1988), örgütsel adalet kavramının gelişmesinde 
önemli katkıları bulunmaktadır. Örgütsel adalet; genel olarak dağıtımsal, prosedürel ve 
etkileşimsel adalet olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. Dağıtımsal adalet, 
çalışanların elde ettikleri kazanımların, gösterdikleri çaba ve performans ile doğru 
orantılı ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğiyle ilgili algılamaları; 
prosedürel adalet ise, çalışanların gösterdikleri performansların değerlendirilme sürecine 
yönelik (uygulanan kural, politika ve prosedürler) adalet algılamalarıdır (Folger ve 
Cropanzano, 1998).  Buna göre yöneticilerin verdikleri kararlarının sonucundan çok bu 
kararların kontrollü bir süreç çerçevesinde verilip verilmediği önemlidir ve kontrollü 
süreçler altında verilen kararların daha adil olarak algılanacağı iddia edilmektedir 
(Thibaut ve Walker, 1975). Etkileşimsel adalet ise, prosedürler uygulanırken 
çalışanların maruz kaldığı tutum ve davranışların niteliğine yönelik adalet algısıdır 
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(Bies ve Moag, 1986; Bies, 1986). Etkileşimsel adalet aynı zamanda çalışanların örgüt 
içi süreç ve uygulamalarda birbirleriyle olan iletişimi ve bu iletişimde olması gereken 
saygı, dürüstlük ve nezaket gibi olgularla da ilgilidir (Cohen-Charash ve Spector 2001). 
Greenberg’e (1987) göre, alınan kararlar ve süreçler ile ilgili yapılan ikna edici 
bilgilendirmeler ve gösterilen duyarlı davranışlar, çalışanların bu kararlar sonucunda 
olumsuz davranışlar gösterme ihtimalini önemli ölçüde azaltmaktadır.  

Literatür incelendiğinde, Sökmen ve diğ. (2013) tarafından banka çalışanları 
üzerinde yapılan çalışmada, etkileşimsel adaletin çalışanın motivasyonu ve performansı 
üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Moorman (1991), yapmış 
olduğu çalışmada etkileşimsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları 
olan diğergamlık, nezaket, sportmenlik, sivil erdem ve vicdanlılık arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü ilişki bulmuştur. Aynı çalışmada etkileşimsel adalet ile iş tatmini arasında 
da anlamlı ve pozitif yönlü ilişki ortaya çıkmıştır. Aryee, Budhwar ve Zhen (2002) 
tarafından 179 kamu çalışanı üzerine yapılan çalışmada ise, etkileşimsel adaletin 
örgütsel güven, yöneticiye güven, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş performansı ile 
pozitif yönlü; buna karşın işten ayrılma niyetiyle de negatif yönlü anlamlı bir ilişkisinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lee ve Wei (2017) tarafından 10 farklı şirkette 593 
çalışan üzerine yapılan çalışmada ise, etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasında 
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Algılanan Örgütsel Destek 
Algılanan örgütsel destek, çalışanın örgütün kendisine değer vermesi ve 

mutluluğunu önemsemesine yönelik düşüncelerinin toplamıdır (Eisenberger ve diğ., 
1986). Diğer bir ifadeyle algılanan örgütsel destek, sağladığı katkılara ve refahına 
örgütünün ne ölçüde değer verdiğine ilişkin çalışanın sahip olduğu inançtır (Rhoades, 
Eisenberger, Armeli, 2001). Sosyal mübadele kuramına göre, insanlar kendilerine fayda 
sağlayacağına inandıkları davranış, eylem, kişi veya gruplara olumlu şekilde tepki 
verme eğilimindedirler (Blau,1964). Örgüt ve çalışanın karşılıklı beklentileri ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan denge, bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Bu sayede örgüt 
ile çalışan arasında bir çeşit karşılıklı değişim ilişkisi oluşmaktadır (Blau, 1964). 
Rhoades ve Eisenberger’e (2002) göre, örgütsel faaliyetlerinin etkinliği için çalışanlar 
bağlılık ve performanslarını ortaya koyarak karşılık verirler. 

Moorman ve diğ. (1998) algılanan örgütsel desteğin hem adalet algısını hem de 
benzer şekilde örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyebileceğini ileri sürmüştür. 
Algılanan örgütsel destek üzerine yapılan birçok araştırmaya göre, örgütsel destek algısı 
yüksek olan çalışanların, diğer çalışanlara göre daha düşük stres, devamsızlık ve işten 
ayrılma niyetlerinin olduğu; buna karşın işte kalma niyeti, iş tatmini, performans, 
örgütsel vatandaşlık, iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının ise daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Eisenberger ve diğ. (1986), çalışanların örgütlerinden aldıkları destek 
karşılığında örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için gösterdikleri çabaları artırdıklarını, 
bunu da devamsızlıklarını azaltarak gösterdiklerini ileri sürmektedir. Allen (2003), 
algılanan örgütsel destek ile işgören devri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştığı 
çalışmasında algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki bulunduğunu, ayrıca örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanların 
işten ayrılma niyetlerinin de daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Shore ve Wayne 
(1993) ise, örgütsel destek algısının örgütsel vatandaşlık davranışının güçlü bir 
belirleyicisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Tansky ve Cohen’e (2001) göre algılanan 
örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında olumlu bir ilişki mevcuttur. Rhoades ve 
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Eisenberger’e (2002) göre algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık, iş tatmini, 
işyerinde pozitif duygu durumu, işte kalma ve işten ayrılma niyeti arasında güçlü; 
örgütsel özdeşleşmeyle de orta derecede ilişkiler mevcuttur.  

Duygusal Bağlılık  
Örgütsel bağlılık; çalışanın örgüte olan psikolojik yaklaşımını ifade etmektedir. 

Bununla birlikte çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt üyeliğini devam 
ettirmeye yol açan psikolojik durumdur şeklinde tanımlanabilir (Porter ve diğ., 1974). 
Allen ve Meyer (1990)’in sınıflandırmasına göre ise örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, 
devam bağlığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Devam 
bağlılığı, Becker (1960)’in yan bahis teorisine dayanmaktadır. Becker’a (1960) göre 
çalışanlar bulunacakları davranışlarda bir maliyet hesabı yaparlar ve buna göre daha çok 
fayda sağlayan davranışı tercih ederler. Bu bağlılık türüne göre, çalışan istemese de 
örgütte kalmaya maruz kalacağı maliyeti düşünerek devam etmektedir (Allen ve Meyer, 
1990). Normatif bağlılık ise, çalışanın ahlaki veya kültürel bir nedenden dolayı örgüte 
olan yükümlülüğüne işaret eder. Çalışan için örgütte kalmak doğru şeyi yapmaktır 
(Meyer ve Allen, 1991). Bu tür bağlılık durumunda çalışan, örgüte olan bağlılığını bir 
görev olarak algılamakta ve yaptığının doğru olduğunu düşünmektedir. Duygusal 
bağlılık ise, Kanter (1968)’in  “kenetlenme bağlılığı” ile Buchanan (1974)’ın 
“özdeşleşme, sadakat ve içselleştirme bileşenlerinden oluşan bağlılık” görüşüne 
dayanmaktadır (Mowday ve Steers, 1979). Duygusal bağlılık, çalışanların duygusal 
ilişkilerinden dolayı örgütte kalma eğilimi (Meyer ve Allen 1997) olup, çalışanların 
örgütlerinin amaç ve değerleri kabullenme ve örgüt çıkarları için olması gerekenden 
daha fazla çaba sarf etme davranışı (McGee ve Ford, 1987) şeklinde ifade edilebilir. 
Duygusal bağlılığı yüksek çalışanların örgütsel özdeşleşme ile örgüte ait olma istekleri 
de yüksektir ve bu durum hem onların örgüt faaliyetlerine katılımını artırır, hem de 
örgütte kalma ve onun hedeflerine ulaşma isteği içerisine girmelerini sağlar (Rhoades ve 
Eisenberger, 2002). Çalıştığı örgüte karşı duygusal bağlılığa sahip olan çalışanlar, kendi 
istekleriyle o örgütte kalmaya devam ederler, örgütün değerleri ile hedeflerini 
benimserler, ayrıca da o örgütün üyesi olmaktan mutluluk duyarlar (Meyer ve Allen, 
1991).  

Çalışanların örgütsel bağlılığı ile Hackman ve Oldham (1975) tarafından 
geliştirilen iş özellikleri modelinde yer alan beceri çeşitliliği, görev kimliği, görev 
anlamlılığı, özerklik ve geribildirim boyutları arasında de anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Lievens ve Corte (2008)’e göre paylaşılan değerler algısının duygusal 
bağlılık ile güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Psikolojik olarak kendilerini rahat 
hissetmeleri ve sahip olunan yetki duygusu, çalışanların zorlu görevleri yerine 
getirmelerini ve geribildirimlerini artırmaktadır. Duygusal ve normatif bağlılığın, iş 
tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işgücü devir hızı ile güçlü ve pozitif yönlü 
ilişkileri bulunmaktayken; devam bağlığının, negatif yönlü veya zayıf ilişkisi 
bulunmaktadır (Meyer vd., 2002). 

Etkileşimsel Adalet, Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık İlişkisi  
Günümüz işletmelerinin etkin ve verimli olmaları, birçok değişkenle birlikte 

özellikle çalışan davranışlarına bağlılık göstermektedir. Bu kapsamda işe adanmışlık, 
örgütsel bağlılık, takımdaşlık, örgütsel vatandaşlık, iş tatmini ve yüksek performans 
çıktılarının örgütsel adalet ve desteğe bağlı olarak artış veya azalış göstereceği ifade 
edilebilir.  Nitekim Barling ve Phillips (1993), 213 çalışan örnekleminde yaptıkları 
araştırmada etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
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bir ilişki tespit etmişlerdir. Heffernan ve Dundon (2016) ise, İrlanda’da 187 özel sektör 
çalışanı üzerine yaptıkları araştırmada adalet ve bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemişler, 
hem dağıtımsal ve prosedürel adaletin, hem de etkileşimsel adaletin duygusal bağlılığı 
pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bir başka 
çalışmada etkileşimsel adaletin, duygusal bağlılık ile arasında çok güçlü bir ilişkinin 
olduğu ve yöneticilerin çalışanlara karşı olumlu yaklaşımının onların etkileşimsel adalet 
algılamalarını ve örgütlerine olan duygusal bağlılıklarını önemli oranda artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır (Lee & Wei, 2017). Moon, Hur, Ko, Kim ve Yoon (2014) 
kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel adalet, duygusal bağlılık ve duyarlılık 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, dağıtımsal, prosedürel ve 
etkileşimsel adaletin duygusal bağlılık ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkiye sahip 
olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla birlikte Ay ve Koç (2014) öğretmenler üzerinde 
gerçekleştirdikleri bir araştırmada, etkileşimsel adalet ile genel örgütsel bağlılık 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Bahsi geçen ampirik literatür 
doğrultusunda ortaya konulan hipotez (H1) aşağıdaki gibidir:   
 H1: Çalışanlarının etkileşimsel adalet algıları ile duygusal bağlılıkları arasında 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.  

DeConinck (2010) çalışmasında örgütsel adalet, örgütsel ve yönetsel destek ile 
çalışan güveni arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu kapsamda 234 kişilik bir örneklem 
özelinde yapılan araştırmada dağıtımsal adaletin çalışanların destek ve güven algılarının 
oluşmasında önemli bir rol ve etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ambrose ve 
Schminke (2003) gerek etkileşimsel adalet ile yönetici desteği arasında gerekse de 
prosedürel adalet ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkide örgüt yapısının 
düzenleyici etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, örgüt 
yapısının değişkenler arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olmasının yanı sıra 
etkileşimsel adalet ve algılanan örgütsel destek kavramları arasında da anlamlı ve 
pozitif yönlü ilişkisi olduğu saptanmıştır. Lider üye etkileşimi, örgütsel katılık, 
algılanan örgütsel destek, etkileşimsel adalet ve örgütsel vatandaşlık değişkenleri 
arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmanın sonucuna göre, etkileşimsel adalet ile 
algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Asgari, Silong, Ahmad ve Samah, 2008). Yapılan tüm bu araştırmalar 
doğrultusunda ortaya konulan hipotez ise aşağıdaki gibidir:  
H2:Çalışanların etkileşimsel adalet algıları ile örgütsel destek algıları arasında 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.    

Eisenberger ve diğ. (1990), lise öğretmenleri üzerinde yaptıkları ampirik 
araştırmada, örgütsel destek algısının duygusal bağlılık ile pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Shore ve Wayne (1993) ise, çokuluslu bir 
işletme özelinde yaptıkları araştırmada, örgütsel destek algısı ile duygusal bağlılık 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit etmişler; algılanan örgütsel destek ile 
devam bağlılığı arasında ise negatif yönlü bir ilişkinin bulunduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Büyük bir şirketin en az 5 yıllık deneyime sahip olan çalışanları üzerine 
yapılan bir araştırmada Wayne ve diğ. (1997), sosyal mübadele teorisi açısından lider-
üye etkileşimi ve örgütsel bağlılık ilişkisini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulardan 
algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
olduğu ortaya çıkmıştır. Tansky ve Cohen (2001) ise, büyük ölçekli bir hastane 
işletmesinde yaptıkları araştırmada algılanan örgütsel destek, çalışan gelişimi ve 
örgütsel bağlılık ilişkisini incelemişler, elde ettikleri bulgulardan örgütsel destek algısı 
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ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 2012 yılında 253 çalışan üzerine yapılan bir diğer çalışmada ise, örgütsel 
özdeşleşme, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir (Marique ve diğ. 2013). Bu çalışmanın sonuçlarına göre, örgütsel destek 
ve duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu, ayrıca örgütsel 
özdeşleşmenin bu ilişkide düzenleyici bir etkiye de sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu araştırmalar ve bulgular kapsamında geliştirilen hipotez aşağıdaki gibidir: 
H3: Çalışanların örgütsel destek algıları ile duygusal bağlılıkları arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki vardır.    

Literatür incelendiğinde etkileşimsel adaletin duygusal bağlılıkla olan pozitif 
yönlü ilişkisinde, özellikle algılanan örgütsel desteğin bu ilişkiyi düzenleyici rolünü 
inceleyen herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. Bununla birlikte değişkenlerin 
birbirleriyle doğrudan ve/veya ve dolaylı ilişkilerini inceleyen bazı çalışmalar 
bulunmaktadır. Etkileşimsel adaletin duygusal bağlılık ile pozitif yönlü ilişkisinin 
olabileceği ve çalışanların örgütsel destek algısını da arttıracağı düşünülebilir. Bu 
kapsamda çalışanların örgütleri tarafından desteklenmeleri ve sergilemiş oldukları 
davranışların örgütleri tarafından önemsenmesi ne kadar yüksek olursa, çalışanların 
etkileşimsel adalet algılarının duygusal bağlılıklarına olan pozitif yönlü etkisinin de o 
derece yüksek olabileceği varsayılabilir. Bu doğrultuda örgütsel desteğin düzenleyici 
etkisine yönelik geliştirilen son hipotez aşağıdaki gibidir:  
H4: Etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin 
düzenleyici rolü vardır.  

3. Araştırmanın Yöntemi 
Bu çalışmanın ana amacı, etkileşimsel adaletin duygusal bağlılığa olan etkisinde 

algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmada ayrıca, 
örgütsel destek, etkileşimsel adalet ve duygusal bağlılık arasında bir ilişkinin olup 
olmadığının tespit edilmesi de amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili verileri elde 
edebilmek için Ankara’da bir kamu kurumunun farklı bölümlerinde görev yapan 207 
çalışana, çalışmada kullanılan davranışsal değişkenleri ölçen bir anket formu 
ulaştırılmıştır. İlgili kurumdan gerekli izin alınmış, uygun tarih ve saat aralıkları 
gözetilerek ilgili anket formunun doldurtulmasına çalışılmıştır. Ancak eksik ve hatalı 
doldurulan 9 anket analiz dışı bırakılmış ve araştırmanın örneklemi toplam 198 kişiden 
oluşmuştur. Tüm analizler ve elde edilen bulgular, bu örneklem kapsamındadır. 

Araştırma kapsamında oluşturulan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 
kısım katılımcıların demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi ve örgütte çalışma süresi) içermektedir. İkinci kısımda ise katılımcıların 
etkileşimsel adalet, duygusal bağlılık ve örgütsel destek algıları ölçülmüştür. 
Etkileşimsel adalet için;  Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen, 20 
maddeden ve (dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel) 3 boyuttan oluşan Örgütsel Adalet 
Ölçeğinin, 9 maddelik Etkileşimsel Adalet Boyutu kullanılmıştır. Örgütsel destek 
algılarını ölçmek için Eisenberger ve diğ. (1986) tarafından geliştirilen orjinali 36 
maddeden oluşan ve literatürde yoğun atıf alan Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği 
kullanılmıştır. Duygusal bağlılık değişkeni ise Meyer ve Allen (1997) tarafından 
geliştirilen 18 maddelik ve üç boyutlu (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 
bağlılık) Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin 6 maddelik Duygusal Bağlılık Boyutu ile 
ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan tüm ifadeler ise, 5’li likert ölçeği ile 1 (kesinlikle 
katılmıyorum) ve 5 (kesinlikle katılıyorum) şeklinde kullanılmıştır. Bu çalışmada 
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tanımlayıcı istatistiksel analizler, güvenilirlik analizleri, korelasyon ve regresyon 
analizleri için SPSS 20 programından faydalanılmıştır. 

Yukarıda açıklanan literatür doğrultusunda, aşağıda Şekil 1’de gösterilen 
araştırma modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde etkileşimsel adalet bağımsız 
değişken, duygusal bağlılık bağımlı değişken ve algılanan örgütsel destek ise 
düzenleyici değişkendir.  
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Araştırma modeli 
 

3.1 Araştırmanın Bulguları 
Tablo 1’e göre katılımcıların 85’i (% 42,9) erkek ve 113’ü (% 57,1) kadındır. 

Yaş kriteri göz önüne alındığında ise katılımcıların 84’ü (% 42,9) 30-39 yaş aralığında, 
33’ü ise (% 16,7) 20-29 yaş aralığındadır. Katılımcıların % 75,3’ünün (149 kişi) evli 
olduğu, eğitim düzeylerine bakıldığında 103’ünün (%52) yüksek lisans mezunu olduğu 
ve sadece 23’ünün (% 11,6) lise mezunu olduğu dikkat çekmektedir.  Son olarak 
çalışma süreleri dikkate alındığında ise katılımcıların 105’i (% 53) 2-10 yıl arası bir 
süredir kurumda çalışmaktayken sadece 10 kişi (% 5,1) kurumda yeni çalışmaya 
başlamıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımı 

  Frekans % 
Cinsiyet Erkek 85 42,9 

 Kadın 113 57,1 
Yaş 20-29 33 16,7 

 30-39 84 42,4 
 40-49 42 21,2 
 50 ve üzeri 39 19,7 

Medeni Durum Evli 149 75,3 
 Bekâr 52 24,7 

Eğitim Durumu Lise 23 11,6 
 Yüksekokul 33 16,7 
 Lisans 103 52 
 Lisansüstü 39 19,7 

Çalışma Süresi 2 yıldan az 10 5,1 
 2-10 yıl arası 105 53,0 
 10 yıldan fazla 83 41,9 
 Toplam 198 100 

 

ALGILANAN ÖRGÜTSEL 
DESTEK 
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3.2 Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi 

Tablo 2’de etkileşimsel adalet, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık 
değişkenleri arasındaki korelasyonlar ve değişkenlerin her birine ait Cronbach’s Alpha 
değerleri yer almaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi amacıyla 
temel kullanım aracı olan Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir (Cohen,1988).  
Buna göre etkileşimsel adalet, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık 
değişkenleri arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etkileşimsel 
adalet ile algılanan örgütsel destek arasında anlamlı ve pozitif yönlü güçlü bir ilişki 
(r=0,67, p<0.01); etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasında (r=0,39, p<0.01) ve 
algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında (r=0,42, p<0.01) pozitif yönlü 
orta derecede kuvvetli ilişkiler mevcuttur. Bu sonuçlar neticesinde H1, H2 ve H3 kabul 
edilmiştir. 

Tablo 2. Korelasyon ve güvenilirlik analizi sonuçları 
Değişkenler 1 2 3 
1.Etkileşimsel adalet (0,91)   
2.Algılanan Örgütsel Destek 0,67* (0,78)  
3.Duygusal Bağlılık 0,39* 0,42* (0,69) 

*Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Parantez içindeki değerler Cronbach’s Alpha güvenilirlik 
katsayılarıdır. 

3.3. Düzenleyici Etki  

Araştırmanın ana hipotezi olan “Etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık 
ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolü vardır.” hipotezini test etmek 
amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır.  

Genel itibariyle düzenleyici değişken, bir bağımlı değişken ve bir bağımsız 
değişken arasındaki mevcut ilişkinin gücünü ve/veya yönünü etkileyen başka bir 
değişkendir. İki değişken arasındaki ilişkide bir başka değişken olarak rol oynayan 
düzenleyici değişken, bu ilişkinin gücünü artırabileceği gibi, ilişkinin yönünü de pozitif 
yönden negatife veya negatif yönden pozitif yöne doğru değiştirebilir (Baron ve Kenny, 
1986). Düzenleyici değişkenlikten söz edebilmek için öncelikle bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasında bir ilişki bulunması gerekmektedir. Ayrıca oluşturulan regresyon 
denkleminde, bağımsız ve düzenleyici değişkenden oluşan etkileşim terimi ile bağımlı 
değişken arasında bir ilişki bulunmalıdır. Fakat düzenleyici değişken ile bağımlı 
değişken arasında bir ilişkinin bulunup bulunmaması, önem arz etmemektedir (Aiken, 
West ve Reno, 1991).  

H4’te öngörülen düzenleyicilik etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla hiyerarşik 
regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizde öncelikle bağımlı (duygusal bağlılık) ve 
bağımsız değişken (etkileşimsel adalet) arasındaki ilişkiye bakılır. İkinci aşamada, 
analize düzenleyici değişken (algılanan örgütsel destek) dâhil edilir. Her iki aşamadaki 
sonuçların da anlamlı olduğunun tespit edilmesinin ardından, etkileşim değişkeni 
(bağımsız değişken X düzenleyici değişken) analize dâhil edilir. Her aşamadaki R2’ 

değerindeki değişimler ve kısmi F değeri incelenir ve ardından düzenleyicilik olup 
olmadığı sonucuna ulaşılır (Baron ve Kenny, 1986). 
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Tablo 3. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 
Model B S.H. Standardize β t p 
1 (Sabit) 
E.A. 

2,060 
,349 

,173 
,059 

- 
,390 

11,871 
5,922 

,000 
,000 

2 (Sabit) 
E.A.  
A.Ö.D. 

1,711 
,164 
,314 

,196 
,078 
,089 

- 
,183 
,305 

8,737 
2,097 
3,507 

,000 
,037 
,001 

3 (Sabit) 
E.A.  
A.Ö.D. 
EA X AÖD 

1,729 
,158 
,294 
,075 

,195 
,077 
,089 
,038 

- 
,176 
,286 
,128 

8,886 
2,041 
3,294 
1,978 

,000 
,043 
,001 
,049 

Bağımlı değişken: Duygusal Bağlılık 
1) R= ,390                  R2 = ,152                F = 35,069                    p = ,000 
2) R= ,450                  R2 = ,194                F = 24,697                    p = ,000 
3) R= ,467                  R2 = ,218                F = 18,015                    p = ,000 

Tablo 3’deki istatistiksel sonuçlar incelendiğinde, ikinci aşamada algılanan 
örgütsel desteğin modele dâhil edilmesi ile birlikte R2’de 0,042’lik bir değişim 
gözlemlenmektedir. Aynı zamanda, algılanan örgütsel destek için elde edilmiş olan 
kısmi F değeri (p= 0,01) meydana gelen değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
göstermektedir. Üçüncü aşamada ise, etkileşim değişkeni (etkileşimsel adalet X 
algılanan örgütsel destek) denkleme ilave edilmiştir. Bunun sonucunda R2’de 0,024’lük 
bir değişim oluşmuştur. Bu sonuç, meydana gelen değişimin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu işaret etmektedir (p=,049). 

Bu sonuçların ardından algılanan örgütsel desteğin, duygusal bağlılık üzerinde 
hem bağımsız bir değişken, hem de etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasındaki 
ilişkide düzenleyici bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, etkileşim 
değişkeninin (etkileşimsel adalet X duygusal bağlılık) analize katılmasıyla birlikte 
R2’de meydana gelen değişimlerin daha net yorumlanabilmesi için ise Aiken, West ve 
Reno (1991) tarafından önerilen düşük etkileşim ve yüksek etkileşim (düşük algılanan 
örgütsel destek ve yüksek algılanan örgütsel destek) durumlarını gösteren regresyon 
doğruları da aşağıda grafikte gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Algılanan örgütsel desteğin, etkileşimsel adalet ve duygusal bağlılık 
arasındaki düzenleyici etkisi 

Düzenleyicilik etkisinin daha iyi yorumlanabilmesi için Şekil 2 incelendiğinde, 
duygusal bağlılığın en güçlü olduğu noktanın, etkileşimsel adaletin ve algılanan örgütsel 
desteğin en güçlü olduğu noktalar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, duygusal 
bağlılığın en zayıf olduğu nokta ise, etkileşimsel adalet ve algılanan örgütsel desteğin en 
zayıf olduğu noktalardır. Etkileşimsel adaletin en zayıf ve en güçlü olduğu durumlar 
incelendiğinde, en zayıf noktada örgütsel destek algısındaki değişim duygusal bağlılıkta 
düşük bir değişiklik oluşturmaktayken, en güçlü noktada ise, örgütsel destek algısındaki 
değişim duygusal bağlılık üzerinde daha büyük bir değişiklik meydana getirmektedir. 
Böylece algılanan örgütsel desteğin gücü arttıkça, etkileşimsel adaletin duygusal 
bağlılığa olan etkisi de gücünü artırmaktadır. Bu doğrultuda, algılanan örgütsel 
desteğin, etkileşimsel adalet ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye 
sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır ve dolayısıyla da H4 kabul edilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler  
Yönetim, örgütü amaca ulaştırma etkinliğidir ve bunun için de başta insan 

kaynakları olmak üzere tüm kaynakları koordine etmek gerekir (Topaloğlu ve Koç, 
2017). Bu çalışmanın temel amacı öncelikle etkileşimsel adalet, algılanan örgütsel 
destek ve duygusal bağlılık değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek, etkileşimsel 
adalet ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkide ise algılanan örgütsel desteğin 
düzenleyici rolünü ortaya koymaktır. Araştırma Ankara ilinde bulunan bir kamu 
kurumu merkez çalışanları temelinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı devlet 
memurlarıdır. Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan sonuçlara göre; 
etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
vardır ve buna göre de H1 kabul edilmiştir. Bu sonuç; Greenberg (1994), Barling ve 
Philips (1993), Heffernan ve Dunlon (2016)’un çalışmalarıyla da paralellik 
göstermektedir. Elde edilen bulgulardan çıkan diğer bir sonuca göre, etkileşimsel adalet 
ile algılanan örgütsel destek arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır ve bu doğrultuda H2 kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Deconick 
(2010), Ambrose ve Schminke’nin (2003) çalışmalarından çıkan sonuçlar ile benzerlik 
göstermektedir. Algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır ve bu doğrultuda H3 de kabul edilmiştir. Bu sonuç 
Eisenberger ve diğ. (1990), Shore ve Tetrick (1991), Shore ve Wayne (1993), Tansky ve 
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Cohen (2001), Rhoades, Eisenberger ve Armeli (2001)’nin ampirik çalışmalarını 
desteklemektedir. Son olarak etkileşimsel adalet ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkide 
algılanan örgütsel desteğin düzenleyici role sahip olup olmadığı test edilmiştir. Analiz 
sonuçlarına algılanan örgütsel desteğin düzenleyici etkiye sahip olduğu ortaya çıkmış ve 
bu doğrultuda H4 kabul edilmiştir.  Bu durumda örgütsel desteğin gücü arttıkça, 
etkileşimsel adaletin duygusal bağlılığa olan etkisinin gücü de artmaktadır. Önceki 
kısımlarda belirtildiği üzere literatür incelemelerinde bu yönde bir ilişkiye yönelik 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda gerek araştırmanın, gerekse de 
elde edilen bu sonucun literatüre anlamlı katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Örgütsel davranış literatüründe etkileşimsel adalet, algılanan örgütsel destek ve 
duygusal bağlılık değişkenlerinin çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen önemli 
unsurlar olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu değişkenlere ilişkin algı, 
tutum ve duyguların güçlülüğü/yüksekliği, çalışanların örgütlerine sağladıkları katkıyı 
(performansı) yükseltebilecek, onların örgütte kalma niyetlerini artırabilecek ve pozitif 
iş davranışları (örneğin, örgütsel vatandaşlık gibi) sergilemelerine yol açabilecektir. 
Çalışanların kendilerine saygılı davranılmadığı ve/veya alınan kararlar ile ilgili 
tatminkâr açıklamaların yapılmadığı bir iş ortamında ise, olumlu iş davranışları 
gösterme isteği azalacaktır. Öte yandan çalışanlarda oluşturulacak etkileşimsel adalet 
algısı, onların alınan kararlara hem destek vermelerini, hem de uymalarını 
kolaylaştıracaktır. Bu doğrultuda çalışanların etkileşimsel adalet algılarını artırabilmek 
için ilgili kurum yöneticilerinin iletişim yapılarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. 
Örgütte çalışanların yöneticiler ile kurduğu iletişimin kalitesi, onların bu yöndeki 
algılarını etkileyecek en büyük unsur olacaktır. Ayrıca alınan kararlar hem biçimsel, 
hem de biçimsel olmayan kanallar vasıtasıyla çalışanlara detaylı ve akla yatkın 
(uygulanabilir) olarak aktarılmalıdır. Bu sayede alınan kararlar üzerine saygın ve 
düzeyli bir tartışma ortamı oluşturulabilmeli, ayrıca çalışanların zihninde soru işareti 
bırakılmamalıdır.  

Çalışanların ortaya koydukları performans karşılığında beklentilerinin 
gerçekleşmesi, onların örgütsel destek algılarını önemli ölçüde artıracaktır. Bu durum 
çalışanların iş tatminleri (Sökmen ve Sezgin, 2017; Sökmen ve Şahingöz, 2017) ve 
örgüte olan bağlılıklarını (Sökmen ve Şimşek, 2016) arttırarak ve işten ayrılma 
niyetlerini azaltabilecektir (Sökmen ve Sezgin, 2017; Sökmen ve Şahingöz, 2017). Bu 
doğrultuda örgütler, öncelikli olarak çalışanların beklentilerine cevap verecek 
ödüllendirme sistemi oluşturmalıdırlar. Böyle bir yapının kamu örgütlerinde 
oluşturulması için önemli düzeyde bir yeniden yapılanma zorunluluğu herkesçe kabul 
edilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların iş ile ilgili şikayetleri dikkate alınmalı ve 
onlara olumlu veya olumsuz (olumsuz geri bildirimlerde sebebi mutlaka belirtilmelidir) 
geri bildirimler oluşturulmalıdır. Şikayet mekanizmaları bulunmakla birlikte 
işlevsellikleri hayli tartışmalıdır. Bu konuda tüm kamu kurumlarında sistematik bir 
şekilde işleyen ve örgüte katkı sağlayan bir şikayet sistemi oluşturulmalıdır. Kamu etik 
kurumu veya baş denetçilik sistemine doğrudan entegrasyon ve işlevsellik 
kazandırılmalıdır. Öte yandan çalışanların duygusal bağlılıklarını artırabilmek adına 
birbirleriyle etkileşimde bulunabilecekleri iş ortamları da uygun bir şekilde 
düzenlenmelidir. Ayrıca çalışanların birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak ve takım 
bilinci oluşturabilmek için çeşitli etkinlik ve aktivitelerde bulunulmalıdır. Bu 
faaliyetlerin aileleri de içerecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Örneğin, 
bu kapsamda çalışanların doğum günlerinin bir arada kutlanması, aileler ile birlikte 
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gerçekleştirilen yemekler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi vb. etkinlikler,  
çalışanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlayacaktır. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için, örgütsel adalet, algılanan 
örgütsel destek ve duygusal bağlılık değişkenlerinin, farklı sektörlerde görev yapan 
çalışanları konu alan araştırmalarla incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 
kapsamda aynı çalışma özel sektör, kamu sektörü ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum 
örgütlerindeki farklı özellikteki çalışanlar ile tekrar edilerek,  bu değişkenler arasında 
etkili olabilecek başka faktörler de araştırılabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
The variables of organizational justice, organizational commitment and 

perceived organizational justice play an important role within research on the quality of 
working life. The objectives of this study are to identify the relationships between 
interactional justice, affective commitment and perceived organizational justice and to 
determine whether perceived organizational support have moderator affect or not when 
interactional justice impacts affective commitment. Procedural justice focuses on 
employees' perceptions of the quality of the interpersonal treatment received during the 
enactment of organizational procedures, commonly labeled interactional justice (Bies, 
1986). Interactional justice, an extension of procedural justice, pertains to the human 
side of organizational practices, that is, to the way the management (or those controlling 
rewards and resources) acts toward the recipient of the justice. As such, interactional 
justice relates to the aspects of the communication process between the source and the 
recipient of justice, such as politeness, honesty, and respect (Bies and Moag, 1986). 	  To 
the extent that both the employee and the employer apply the reciprocity norm to their 
relationship, favorable treatment received by either party is reciprocated, leading to 
beneficial outcomes for both (Rhoades and Eisenberger, 2002).	  Organizational support 
theory (Eisenberger et al., 1986) implies that to determine the organization’s readiness 
to reward increased work effort and to meet socioemotional needs, employees develop 
global beliefs concerning the extent to which the organization values their contributions 
and cares about their well-being. Affective commitment is denned as "an affective or 
emotional attachment to the organization such that the strongly committed individual 
identifies with, is involved in, and enjoys membership in, the organization" (Allen & 
Meyer, 1990:2).  Employees who are emotionally committed to the organization show 
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higher performance, reduced absenteeism, and a lessened likelihood of quitting their job 
(Meyer and Allen, 1997; Mowday, Porter, and Steers, 1982).  

In scope of this study hypotheses are developed as:  

H1: There is a positive and significant relationship between interactional justice 
and affective commitment.  

H2: There is a positive and significant relationship between perceived 
organizational support and affective commitment.  

H3: There is a positive and significant relationship between interactional justice 
and perceived organizational support.  

H4: Perceived organizational support has a moderator affect on the relationship 
between interactional justice and affective commitment. 

Methodology 
The aim of this study is to analyze the relationship between the concepts of 

interactional justice, perceived organizational support and affective commitment, and to 
indicate the  moderator role of perceived organizational support between interactional 
justice and affective commitment. In accordance with the literature described above, a 
research model has been established in Figure 1 below. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Research Model 

According to research model in Figure 1, interactional justice was defined as an 
independent variable, affective commitment was defined as a dependent variable and 
finally perceived organizational support was defined as a moderator variable.  

The questionnaire form constructed within the scope of the research and consists 
of two parts. The first part consists of the questions to determine the demographic 
characteristics of the participants. Interactional justice, affective commitment and 
perceived organizational support scores were measured by different scales in the second 
part. The scale of the interactional justice which was developed by Niehoff and Morman 
(1993) consists of 9 items, perceived organizational support scale (Eisenberger et al., 
1986) consists of 8 items and 6 items affective commitment from the organizational 
commitment scale which was developed by Meyer and Allen (1997) were used. The 
survey was conducted by a total of 207 public employees. After the elimination of 9 
missing and incorrectly filled surveys, 198 questionnaires were analyzed. Analyses 
which are used in the study can be listed as descriptive statistical analysis, reliability 
analysis, correlation and regression analysis. SPSS 20 is used for analyses. 
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Table 1. Intercorrelations Among the Variables 
Variable 1 2 3 

1.Interactional Justice (0,91) 	   	  
2.Perceived Organizational Support 0,67* (0,78) 	  
3.Affective Commitment 0,39* 0,42* (0,69) 

*p<0,01; The values in the parentheses are reliabilities of variables. 

The Cronbach’s alpha for the three scales were .91, .78, and .69, respectively.  
Intercorrelations among the variables are shown in Table 1. According to correlations 
Hypothesis 1, Hypothesis 2 and Hypothesis 3 were supported. As we predicted, 
interactional justice, affective commitment and perceived organizational support were 
positively correlated. 

Tablo 2. Results of Regression Analysis 

Model B S.E. Standardised 
β t p 

1 (Constant) 
IJ 

2,060 
,349 

,173 
,059 

- 
,390 

11,871 
5,922 

,000 
,000 

2 (Constant) 
IJ  
POS 

1,711 
,164 
,314 

,196 
,078 
,089 

- 
,183 
,305 

8,737 
2,097 
3,507 

,000 
,037 
,001 

3 (Constant) 
IJ 
POS 
IJ X POS 

1,729 
,158 
,294 
,075 

,195 
,077 
,089 
,038 

- 
,176 
,286 
,128 

8,886 
2,041 
3,294 
1,978 

,000 
,043 
,001 
,049 

Dependent Variable: Affective Commitment (AC) 
1) R= ,390                   R2 = ,152                F = 35,069                    p = ,000 
2) R = ,450                  R2 = ,194                F = 24,697                    p = ,000 
3) R = ,467                  R2 = ,218                F = 18,015                    p = ,000 
IJ:Interactional Justice; POS: Perceived Organizational Support; AC:Affective Commitment 

Results of hierarchical regression analyses are shown above in Table 2. Along 
with the inclusion of perceived organizational support in the second stage, there is a 
change of 0,042 in R2 is observed. After that, with the inclusion of interaction variable 
(interactional justice X perceived organizational support) in the second stage, again 
there is a change of 0,024 in R2 is observed. According to results, H4 was supported. 

Conclusion and Suggestions  
The purpose of this study is to analyze the relationship among interactional 

justice, affective commitment and perceived organizational support and to reveal that 
whether there is a moderator role of perceived organizational support between the 
relationship interactional justice and affective commitment. Current study was 
conducted with the participation of employees of a public organization in Ankara. 
According to analyses which was conducted; there was a significantly positive 
relationship between interactional justice and affective commitment and H1 was 
accepted. This result is same as the studies of Greenberg (1994), Barling and Philips 
(1993), Heffernan and Dunlon (2016). There was a significantly positive relationship 
between interactional justice and perceived organizational support and H2 was accepted. 
That result is same as the studies of Deconick (2010), Ambrose and Schminke (2003). 
According to another result there was a significantly positive relationship between 
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perceived organizational support and affective commitment and H3 was accepted. That 
result supports the studies of Eisenberger et al (1990), Shore and Tetrick (1991), Shore 
and Wayne (1993), Tansky and Cohen (2001), Rhoades, Eisenberger and Armeli 
(2001). Finally, the hypothesis was tested whether there was a moderator role of 
perceived organizational support between the relationship interactional justice and 
affective commitment or not. According to analysis perceived organizational support 
had a moderator effect in the relationship of other two variables and H4 was accepted. In 
the present case when the strength of organizational support increases, the strength of 
the effect of interactional justice on affective commitment is going to increase. In the 
literature interactional justice, perceived organizational support and affective 
commitment there is no study about moderator effect of among these variables as 
modelled in relevant analysis. Thus it is thought that results may contribute to literature.  
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Abstract 

This paper reports on the hospitality management competencies required to be 
assigned to a management position in Turkey. The study found out a number of 
competencies with top priority ranging from 82.1 to 21.4 percent extracted from job ads 
on the most browsed career websites in Turkey by employing a content analysis as the 
research method. These core competencies were delineated in the five domains of 
Sandwith’s Competency Domain Model in order to discover how they pertained to the 
theory. The in-depth analysis rendered the whole range of domains particularly 
leadership, technical and interpersonal, partly conceptual/creative and administrative. 
The study concluded that recruiters mainly look for managers with leadership, technical 
and interpersonal competencies in Turkey. 

Keywords: Hospitality, management, competency, competencies, Turkey, the 
Competency Domain Model. 

1. Introduction
Tourism, with its social, cultural, political and various other impacts (Hall, 2005,

p.218;  Hong, 2008, p.1) is a global phenomenon of our time (Sharpley, 2004, p.11;
Edgel et al., 2014, p.1). And as a services industry, it majorly pivots on human
resources (Cheng and Brown, 1998, p.136; Cooper et al., 2008, p.364; Baum, 2012,
p.124). Today, there is a burgeoning demand on qualified employees by professional
tourism organizations (Nickson, 2011, p.142; Wang, Ayres and Huyton, 2009, p.251) in
order to get competitive advantage, enhance service quality and ensure customer
satisfaction (Pfeffer, 1994, p.16; Nankervis and Debrah, 1995, p.507; Kusluvan and
Kusluvan, 2000, p.251). These organizations give a considerable outlay in recruiting
employees based on a set of criteria (Lee-Ross and Pryce, 2010, p.39). However,
generally speaking, the industry has a bad reputation for work conditions and career
opportunities (Baum and Kokkranikal, 2005, p.93; Roney and Oztin, 2007, p.6;
Nickson, 2011, p.2). As a consequence, tourism firms face difficulties with acquiring
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and retaining the qualified staff (Liu and Wall, 2006, p.162; Richardson, 2010, p.1). 
Thus, ceteris paribus, it results in high staff turnover, poor service quality ending with 
low yearly revenues of the firms and etc. (Becherel and Cooper, 2002, p.2; Jolliffe and 
Farnsworth, 2003, p.312; Lee-Ross and Pryce, 2010, pp.14-15; Bardarova, Jakovlev and 
Koteski, 2013, p.75). Further, it affects the sustainable development (University of 
Cambridge, 2016; Baum, 2012, p.124) on a macro level. Therefore, the need for 
investing in human resources is essential (Dale and Robinson, 2007, p.56) and 
reviewing the issue with different aspects of it to ferret out new methods for developing 
qualified staff is critical. 

2. Problem statement 
Many countries that get income from tourism have problems for acquiring 

qualified staff to employ in the sector (Liu and Wall, 2006, p.162; Thomas and 
Agustyn, 2007, p.56; Richardson, 2010, p.1). These countries in order to overcome 
these problems develop some varying strategies. Perhaps the most comprehensive one 
of those strategies is the tourism education (Dunne, Bennett and Carre, 1997, p.512; 
Valachis, 2003, p.2) as today there are enormous numbers of tourism programs from 
secondary to tertiary education across many of those countries benefitting from the 
industry (Airey and Johnson, 1999, p.229). The number of these programs escalate per 
annum (Evans, 1993, p.243; Su, Miller and Shanklin, 1997, p.36; Petrova and Mason, 
2004, p.153). However, apropos of the proliferation, dichotomies and discrepancies 
emerge significantly raising major distinctions in the quality of what is being taught and 
questions about the righteousness at all in the minds of the recruiters and community 
(Su, Miller and Shanklin, 1997, p.36; Petrova and Mason, 2004, p.153). As a 
consequence, managers are not convinced enough that graduates can fit the needs of the 
industry (Petrova and Mason, 2004, p.153) and tourism education is fiercely criticized 
for students being not educated on the needs industry precisely requires (Evans, 1993, 
p.245; Ashley, et al., 1995, p.75; Ladkin, 2005, p.446; Petrova and Mason, 2004, p.153; 
Tsai, et al., 2006, p.50). As Chung (2000) states that competencies those required in the 
industry are quite different than those thought in the tourism institutions. Various 
researchers state the case by the concepts of skills gap, gap or competencies gap that 
describe the distinction between the skills and competencies that prevailing vacancies 
require and those candidates already possess (Werner and DeSimone, 2012, p.289; 
Wang Ayres and Huyton, 2009, p.62; Liu and Wall, 2006, p.162; Petrova and Mason, 
2004, p.154; Amoha and Baum, 1997, p.3; Subramonian, 2008, p.45). Overall, the 
symptoms attest to an outstanding coordination problem between the industry and the 
academy which suggests a serious impediment for the achievement of quality and 
sustainability concerning the industry’s expectations, HR qualifications and customers’ 
satisfaction trio. To this point, a collaboration between the professionals and academics 
(Nolan et al., 2010, p.450) and coherence between the teaching and industry’s 
expectations (Okeiyi et al., 1994, p.37) is a critical matter of concern and one of the key 
issues to focus on is the scrutiny of hospitality management competencies. Thus, this 
paper majorly quests the salient prevailing competencies that industry claims from the 
management candidates.  

3. Purpose and value of the paper 
Though the roots founded much earlier (Morris, 1973; Mariampolski et al., 1980; 

Buergermeister, 1983), from the seminal study of Tas (1988) onwards, many studies on 
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hospitality management competencies with their various aspects, yet not ferreted out 
enough, were carried out up to the very recent. This study, distinctively, (1) aims to 
discover the current competencies of hotel managers actually demanded by the industry 
in Turkey. Furthermore, (2) the competencies obtained by the analysis were evaluated 
on and classified under the five domains of Sandwith’s (1993) competency domain 
model to base them on and comprehend how they pertain to the theory.  Thus, the study 
focuses on two core questions to look at;  

(1) What key competencies do recruiters look for when hiring management 
candidates? 

(2) How these competencies correlate with/can be classified by the Competencies 
Domain Model? 

4. Literature review 
To succeed, differentiate from the competitors and gain customer loyalty in the 

hospitality industry is much ascribed to the quality of services rather than their pricing 
(Kandampully and Suhartanto, 2000, p.346; Christou, 2002, p.25). If service quality 
(Christou, 2002, p.25; Jolliffe and Farnsworth, 2003, p.313) and competitive advantage 
is gained through people, then skills of those people are of critical concernment (Pfeffer, 
1994, p.16). Tourism professionals should be equipped with knowledge, skills and 
abilities (KSAs) to cope with challenges and success in their work environment (Kay 
and Morkarz, 2004, p.285). This is a key constituent in attaining competitive advantage 
(Lepak and Snell, 1999, p.35). Firms that employ people with skills which industry 
needs gain advantage for sustainable (Ployhart and Moliterno, 2011, p.127) 
competitiveness (Auw, 2009, p.26). A competitive advantage occurs ‘when a firm is 
implementing a value creating strategy not simultaneously being implemented by any 
current or potential competitors’ (Wright et al., 1994, p.303). 

Growing globalization, and demands of the global market create an apparent 
oppress on the core staff of firms to be equipped with the critical competencies as to be 
able to work in diverse cultural environments (Nolan et al., 2010 p.436). As regards 
that, formal education is of pivotal concernment (Valachis, 2003, p.2; Nolan et al., 
2010, p.433; Dunne et al., 1997, p.512).  An effective formal education is assumed to be 
a great means to raise qualified staff implicit in service quality ending in sound 
customer satisfaction (Christou, 1999, p.683; Christou and Eaton, 2000, p.1058; Cooper 
and Shepherd, 1997, p.35). Recruiters and educators are the two major actors in 
acquiring a fruitful education (Cooper and Shepherd, 1997, p.34; Baum, 1990, p.13). 
These two actors are expected to collaborate (Cooper and Shepherd, 1997, p.47) 
simultaneously and canonically in order to meet the required HR. Furthermore, the 
prevalent expectations of recruiters on skills and competencies constitute the basis for 
tourism and hospitality programs’ design (Baum, 1991, p.3). Consequently, academics 
and undergraduates should be aware of these expectations and these expectations should 
be included in the education system (Okeiyi, 1994, p.37). This system should meet the 
expectations of both recruiters and students in terms of the skills set (Raybould and 
Wilkins, 2004, p.203; Nolan et al., 2010, p.433; Wang, Ayres and Huyton, 2009, p.69; 
Breiter and Dements, 1996, p.57). The main objective of tourism education is to raise 
high caliber graduates with their very best fit in the industry (Christou, 2002, p.25). 
Thus, a guiding perpetually upgraded competencies area (Kay and Russette, 2000, p.54) 
should be considered to be established for the hospitality management programs in 
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order to fulfill the mission. And these competencies could be placed under scrutiny for 
becoming the communal language of human resources system (Brophy and Kiel, 2002, 
p.167).  

5. The competency domain model in a nutshell 
The competency domain model was introduced by Sandwith (1993). This model 

based on Katz’s (1955) concept of skills needed by managers in organizations 
delineates competencies by extending them through a field research into five domains 
which are (1) conceptual/creative, (2) leadership, (3) interpersonal, (4) administrative 
and (5) technical. The model predicates that the core activity of managers is to make 
decisions. This decision-making process consisting of choosing appropriate responses 
based on perceived factors in a particular activity is dependent on the competencies 
possessed by the decision-maker outlined in the five domains.  

6. Methods  

The authors believe that in order to find a  reasonable answer to the first questing 
of the study, it would be the best alternative to have a look at the prevailing job ads for 
management vacancies of hotels as job ads seem to be depicting the recruiters’ demands 
in real terms and real time. Content analysis is one of the most potent and popular 
analytical methods for investigating and analyzing mass data in systematical terms 
(Weber, 1990, p.12; Hall and Valentin, 2005, p.239-242). So, content analysis which is 
also a good technique for analyzing the web sources (Cooper and Schindler, 2014, 
p.385) was employed as the most convenient research method for this study. 

As technology improves and keep influencing peoples’ lives career websites have 
become one of the major sources for job ads. Today, it is obvious that a myriad of 
unemployed people choose job sites as the main reference for finding a suitable job. 
Relatively, recruiters prefer these sites as the first choice in hand for finding eligible 
candidates perhaps in the least efforts and at the minimum costs. As this is the case, the 
best fit would be to conduct the research among the web sources.  

The substantial research was carried out through the top browsed career websites 
such as kariyer.net, eleman.net, yenibiris.com, secretcv.com and elemanonline.com.tr 
(Alexa, 2016) between March 1- March 24, 2016, allegedly, the most dealing time 
during the year for job advertising on the eve of high season of tourism in Turkey. Ads 
on tourism jobs published on these websites were detected by using the search engine 
and approximately 3000 ads were saved in electronic version. The saved ads were 
filtered for a better methodical examination by a set of criteria specified as follows; (1) 
five or four-star hotel advertisers, (2) ads concerning a management vacancy, (3) ads 
concerning candidates with tertiary-degrees.  

Concerning the criteria above, the ‘Required qualifications’ sections of a total of 
84 residual ads were analyzed and recorded. The items corresponding to the meanings 
but differing in speeches were classified into the same category. Consequently, a total of 
179 items were rendered as a list. 27 of those items were eliminated as the researcher 
decided that those would not be related to a competency. As it was inappropriate and 
vacuous to analyze and include the full list of items in the study, aforementioned items 
were categorized as absolutely essential (100-81), very important (80-61), important 
(60-41), slightly important (40-21) and unimportant (20-1) adapted from Nelson and 
Dopson (2001) and Brown (2016). A total of 14 items allocated to a four strata between 
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100 and 21 were considered to refer to the key competencies expected from 
management candidates by the hospitality recruiters. These competencies were then 
related to and classified to the five domains of Sandwith’s (1993) model.        

7. Findings  
Following the steps delineated in the previous section, the outputs of the analysis 

were rendered shown in the consecutive tables 1 to 5. Descriptive statistics of the 84 
recruiters that looked for management candidates are shown in table 1. The recruiters 
namely advertising hotels consisted of 21 four-stars hotels with 25% and 63 five-stars 
hotels with 75%.  

Table 1: Descriptives of the job ads concerning the recruiters. 

The Recruiters/Advertisers (Hotels) Frequencies Percentages 

4 Stars 21 25,0 
5 Stars  63 75,0 
Total 84 100,0 

A collection of vacancies for management positions that were obtained through 
the analysis are shown in table 2. As the table indicates that the analysis supplied us 
with a number of various management positions from executive to middle management 
level. It is presumed that intrinsic encompassment of a set of varying positions 
(basically the two levels) could contribute to underpinning of the assessment process for 
uncovering the core HMCs. The middle management positions evidently dominate. 

Table 2: Descriptives of the job ads concerning the vacancies. 

Vacancies for Management Positions Frequencies Percentages 
Sales 17 20,2 
General 11 13,0 
Front-desk 11 13,0 
House Keeping 6 7,1 
Financial Affairs & Accounting 6 7,1 
Human Resources 3 3,6 
Operations 3 3,6 
Sales & Marketing 3 3,6 
Marketing  3 3,6 
Food & Beverage 3 3,6 
Banquet Sales 2 2,4 
Restaurant 2 2,4 
Yield/Revenue 2 2,4 
Fitness Club  2 2,4 
Purchasing 1 1,2 
Pub 1 1,2 
Computing & Systems 1 1,2 
Auditing/Controlling 1 1,2 
Pools  1 1,2 
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M.I.C.E. 1 1,2 
Health Club 1 1,2 
Spa 1 1,2 
Cleaning 1 1,2 
Nights Management 1 1,2 
Total 84 100,0 

The content analysis of required qualifications sections of the inspected job ads 
resulted in a fourteen-items-list. Items in the list were allocated to five strata. The 
allocation was made relying on the percentage intervals stated in the previous section. 
Competencies with the top rates grouped into the four strata from absolutely essential to 
slightly important are listed sequentially in table 3. The first item in the table with a 
82,1 percent pertains to the stratum of absolutely essential. The second and third ones 
with a 67,9 percent to the stratum of very important and the ones between four and six 
with 46, 9 or 42,9 percent to the stratum of important. The remainder fall into the 
stratum of slightly important with a 32,1 percent or less.  

Table 3: Competencies obtained through analysis of the job ads. 

Competencies 
4 Stars 5 Stars Total 
N % N % N % 

Having both orally and written foreign 
language/s skills 15 71,4 54 85,7 69 82,1 

Having both orally and written 
communication skills 12 57,1 45 71,4 57 67,9 

Using the MS Office Software competently  13 61,9 44 69,8 57 67,9 
Being customer-driven 12 57,1 27 42,9 39 46,4 
Having teamwork skills  11 52,4 25 39,7 36 42,9 
Having competent interpersonal skills 9 42,9 27 42,9 36 42,9 
Having financial planning/budgeting skills  8 38,1 19 30,2 27 32,1 
Having team-managing skills 9 42,9 18 28,6 27 32,1 
Having reporting skills 8 38,1 18 28,6 26 31,0 
Having problem-solving skills  5 23,8 20 31,7 25 29,8 
Having analytical skills  5 23,8 19 30,2 24 28,6 
Having sales skills  7 33,3 13 20,6 20 23,8 
Using front-desk equipment and software 
competently 6 28,6 13 20,6 19 22,6 

Having IT skills 3 14,3 15 23,8 18 21,4 

Following the determination process, the competencies in hand were classified to 
their corresponding domains in terms of the CDM. The output of the subsequent 
classification is displayed in table 4. It can be inferred from Sandwith (1993) and 
generally from the literature that many competencies are not confined to a single 
domain. In fact, many of them correspond inter se and therefore they might be allocated 
to multiple domains. Apropos of that, more than half of the competencies in the study 
were allocated to two or three domains as shown in the table. The domains were put in 
order regarding their presumed consecutive relevance degrees. 
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Table 4: Competencies categorized into the five domains of the CDM. 

Competencies Domains 
Having both orally and written foreign 
language/s skills Interpersonal, Technical 

Having both orally and written 
communication skills Interpersonal, Leadership 

Using the MS Office Software competently  Technical 

Being customer-driven Conceptual/Creative, Interpersonal, 
Leadership 

Having teamwork skills  Interpersonal, Leadership  
Having competent interpersonal skills Interpersonal, Leadership 
Having financial planning/budgeting skills  Administrative, Technical 
Having team-managing skills Leadership 
Having reporting skills Administrative, Technical 
Having problem-solving skills  Conceptual/Creative, Leadership 
Having analytical skills  Conceptual/Creative, Leadership 
Having sales skills  Technical 
Using front-desk equipment and software 
competently Technical 

Having IT skills Technical 

As major of the competencies in the list have imperceptible borders, it is hard 
enough to make concrete delineations conforming to the tenets of the CDM and limit 
them to solitary domain. Thus, competencies such as foreign language skills, 
communication skills, being customer driven, teamwork skills, interpersonal skills, 
financial planning/budgeting skills, reporting skills, problem-solving skills and 
analytical skills were allocated to various domains. On the contrary, competencies like 
using MS Office Software, team-managing skills, sales skills, using front-desk 
equipment and software and IT skills were assumed to have more lucid edges hence 
confined to whether technical or leadership domains.  

The sequential order of the competency items regarding the domains draw a 
complex pattern, perhaps entropy, which prevent any consistent configuration. In an 
overall manner, some inferences are possible though. It can unequivocally be discerned 
by the classification of competency items to their closely relevant domains that 
leadership and technical domains attached to per seven items equally precede the other 
three domains. Interpersonal domain linking to five and conceptual/creative domain 
linking to three items subsume into the middle. Administrative domain with its two 
links fall within the last rank. Consequently, though it might be erratic, it can be 
inferred that majorly the leadership and technical domains and the remainder somewhat 
play a role in making a management career that is at least valid for the case.  

The findings of this study correspond in some way to various related antecedent 
studies of hospitality management competencies. For example, technical competencies 
like using MS Office Software, sales skills, using front desk equipment/software, IT 
skills and the competency of financial planning/budgeting skills both technical and 
administrative corresponded to the some competencies which Kay and Morkarz (2004) 
appointed in their study to some degree. A closer study in form by Millar, Mao and 
Moreo (2008) were bringing the same issue to the fore. Conceptual domain 
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competencies like analytical skills, problem solving, interpersonal domain competencies 
like written and verbal communication, multiple language skills, working in groups 
linked to the ones in here. Overall, the competencies uncovered in here approved those 
many other in the studies of Kay and Russette (2000), Christou (2002), Wang, Ayres 
and Huyton (2009), Nolan et al. (2010) and etc. discussed throughout the literature. 
What was distinct their presentations, frameworks, levels of priorities and perhaps being 
derived from different environments.  

8. Conclusion 
It is generally depicted throughout the literature that there is a common notion of 

perceptible communal disagreement on hospitality management competencies among 
the recruiters, educators and candidates. Many papers have already proved that this 
school of thought has its roots in the actual sentiments of the stakeholders. The 
discrepancy concerning the competencies among the demands of recruiters, 
expectations of educators and KSAOs of the candidates, posited as “gap” by the 
researchers, has led to a rigid uncertainty in tourism education.  

As studies on the issue proliferate, many of those prescribe remedies in order to 
alleviate the unpleasant symptoms of the prevailing system. In the face of various 
inferences and prescriptions made through, lots of things from the old school still keep 
going on discrete in practice, not as what fellows expect. Perhaps, one starting point to 
eliminate these pervasive defects is to open the gateways among the stakeholders for a 
healthier communication and make a stronger connection inter se.  

It is now an unambiguous axiom that competencies owned by staff particularly 
those in management positions are of critical importance for organizational success and 
are at the core of high quality in services industries. Firms that hire people with 
competencies industry requires, in a holistic point of view, remain sustained and keep 
growing in the long term.  

Aside from advocating the findings of various previous studies on the subject 
conducted throughout different countries, this study have some inferences to make as 
well. Reminiscing that this study tried to respond to the two questions. Under the lead, a 
set of prevalent competencies were managed to determine. These competencies, then, 
were allocated to their relevant domains of the CDM. The competencies, though 
particularly being erratic in sequential order concerning the levels of importance, draw 
more even and lucid pattern when classified as compounds. Hence, taken as a whole, it 
seems that the major stress is laid on leadership and technical domains. The following 
domains regarding the consecutive levels of importance were interpersonal, 
conceptual/creative and finally administrative. From these all, it can be inferred valid 
for the case that recruiters mainly look for managers with leadership, technical and 
interpersonal competencies and that candidates those who bear the competencies falling 
into the five domains stated above have a greater change for being appointed to a 
management position in the hospitality industry of Turkey.  

Finally, it can be proposed that stakeholders should consider the findings of this 
study in practical terms. For example, professionals could benefit them in the 
nomination process of candidates as managers. Particularly, academics and trainers, in 
the process of educating and training their pupils or setting, adjusting, altering and 
updating the curriculum. And candidates should strictly take the results into account 
when planning their careers or for improving their prowess and becoming successful in 
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the Turkish hospitality industry. Last but not least, it can be postulated that besides the 
perceptions gap talked about frequently, it is also high time to contemplate the fact of 
“environmental gap” which is born of and nuanced by the application area competencies 
extracted from. It is a critical contingent factor that researches should specifically 
refrain from disregarding when investigating the issue.  

9. Limitations and further research 

This study based on a sequence of time aimed to examine the management 
competencies in the Turkish hospitality industry. The study employing a content 
analysis found out fourteen focal competencies by analyzing job ads for management 
vacancies of four and five-stars hotels. This study conducted in Turkey was a 
propaedeutic one. A myriad of further substantiating assiduous studies based on diverse 
methods should be carried out in the destination to scrutinize every aspect of the subject 
in its details and enlighten the dark sides. It is imperative to keep the issue up-to-date 
and hence conduct constant studies to help eliminating obsolete applications both in the 
industry and tourism education, and consequently meet the actual needs for a higher 
service quality. 
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Abstract 
Sustainability is a rising concept. It is important to set forth the development 

process of the term and to reveal the topics which are stressed by the specialists in order 
to understand the concept correctly. With this study, all the books written in English and 
saved in 'Google Books' database starting from the 1900s to the recent years have been 
scanned with N-gram analysis and the evolution of corporate sustainability concept has 
been investigated. From 19 experts 15 key words about corporate sustainability were 
asked. Total 236 entries have been categorized in 62 themes and among them 17 
keywords which have the highest frequencies were identified and used in N-gram 
analysis. This study is especially important to show which term is started to flourish on 
literature on which time period. It is meaningful that some terms show co-changes. This 
may be helpful to show the relations between these terms.  

Keywords: Corporate sustainability, sustainability development, corporate social 
responsibility, N-gram, retrospective analysis, time line analysis. 

1. Introduction
Sustainability is a rising concept. Modern establishments have started to give

prominence to studies on sustainability in their activities, supply chain relationships and 
investment decisions due to reasons such as economic profitability concerns, investor 
and public pressure, increasing reputation, ensuring sustainable competitive advantage 
and the obligation to observe legal regulations. Many international organizations are in 
agreement that growing issues such as climate change, depletion of natural resources 
and human rights violations should be resolved as soon as possible for long term 
development and stability, and the solution to these issues shall be possible as 
establishments increase their applications in environmental, social and corporate 

1 This study is partial presented on November 2015 “International Conference on Sustainable Development- ICSD 2015” in 
Belgrade Serbia. 
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management arenas. This sensitivity started to increasingly engage senior managers of 
establishments; shaped consumer expectations and other market drivers; and gave 
momentum to investments of establishment in this area. These developments have led 
sustainability to become an integral part of strategies and activities of establishments in 
the new world order where business interests do not conflict with social conflicts, and 
where social and environmental issues are also important besides economic and profit-
oriented point of view.  

Sustainability, the origins of which lie in the Latin term of “subtenir,” means to 
“protect” or “support from below” (Muscoe, 1995) and the term goes back to the 
industrial revolution. Mass production that increased with the industrial revolution 
caused excessive consumption of natural resources, which led to the disturbance of 
ecological balance. Although societies obtained economic growth by achieving their 
industrialization objectives, they were not able to prevent occurrence of environmental 
and social issues during this period. These negativities made it necessary to take certain 
measures in order to ensure sustainability of economic development. Studies intended 
for developing environment and social surroundings at the same time as economic 
growth caused the term of sustainable development to emerge. The contribution of real 
industry in fulfilling necessary conditions for sustainable development was defined as 
corporate sustainability.  

There are many researches since the beginning of the concept sustainability. The 
researchers inspected the subject from different perspectives. Many researches focus on 
social and environmental relations as some of them inspected the economic 
performance. (Griffin and Mahon, 1997; Stanwick and Stanwick, 1998; Waddock and 
Graves, 1997). Although there are many researches that show positive relation between 
corporate sustainability and economic performance the issue is not certain yet. Besides 
by methodological studies there is no evidence which show how the environmental and 
social performance is effecting the economic performance (Hahn and Scheermesser, 
2006). There is almost a consensus about the factors building corporate sustainability 
and about the best way how to apply it (Besler, 20019). There are a series of attitudes 
from choosing products and processes to limit source usage and environmental pollution 
to improve the relations with the society or the stakeholders (Crane, 2000; González-
Benito and González-Benito, 2006).  

With all this studies accomplished the concept of corporate sustainability has been 
outlined in social, economic and environmental outline. But there is still a need of 
improvement of the understanding of the term. To improve this understanding the 
development process of the term and the topics which are stressed by the specialists 
may be investigated in order to understand the concept correctly.  

In this study, the whole library of Google on books.google.com website was 
reviewed using the n-gram reviewing interface, which was provided also by Google. 
The mentioned library contained more than 25,000,000 books as of October 2015. Such 
books were reviewed from 1900s to 2008 as far as Google n-gram interface permitted. 

N-Gram is a statistical analysis technique utilizing the repetition frequency of a 
certain number of substrings in a set of characters. N-grams of texts are extensively 
used in text mining and natural language processing tasks. This technique provides 
information on repetition rates of substrings in areas such as sequential analysis in the 
fields of probability, communication theory, natural language processing or 
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computational biology (Manning and Schütze, 1999). Furthermore, this application 
enables obtaining different analysis results using many different analysis parameters in 
a wide range of fields. 

For example, for the pangram “jackdaws love my big sphinx of quartz”; if n=2 
(known as bigrams) then the n-gram analysis would result: 

1. jackdaws love  
2. love my  
3. my big  
4. big sphinx  
5. sphinx of  
6. of quartz 

So in this case we would have 6 bigrams. For n= 3 the n-grams would change 
1. jackdaws love my  
2. love my big  
3. my big sphinx  
4. big sphinx of  
5. sphinx of quartz 

So as seen on the list above there would be 5 trigrams2. 
So if a long text, like a book, is divided into substrings and n-gram frequencies are 

determined we can calculate a percentage for each n-gram.  

 
Although there are many open source algorithms for n-gram analysis, for this 

study an interface by google has been used. The Google N-Gram Viewer application 
was used only at a very fundamental level for this study. N-Gram Viewer interface was 
used during the study to carry out relative comparison of mentions of fundamental terms 
concerning corporate sustainability in books in the database of Google. Thus, the 
repetition frequencies of terms and / or term groups in the literature were determined. 
Researchers suggest that the repetition frequency of a term in the literature is an 
indicator of the importance attributed by individuals that are interested in such term in 
scientific terms. Furthermore, the analysis, emergence times of such terms, as well as 
increases and decreases of their utilization frequencies in years enables us to obtain 
information on the variation of relative ratios of utilization frequencies of associated 
terms. 

It is considered that the study provides a different analysis technique and an 
extraordinary perspective in terms of corporate sustainability. It is thought that the data 
collected by the study will assist in formation of solid foundations based on quantitative 
data intended for social perception of terms regarding corporate sustainability.  

2. Conceptual framework 
Industrialization, which started at the end of 18th century, created a boom in the 

amount and variety of pollutants released into the atmosphere, while the failure to take 
any action to contain pollution resulted in the emergence of heavy pollution and 
                                                
2 For a single word it would be called unigram and for n>3 it would be called four grams, five grams etc.  
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environmental degradation (Ponting, 2008). Mass production, which increased with 
industrial revolution as well, caused excessive consumption of natural resources, which 
led to the disturbance of ecological balance. Although societies achieved their 
industrialization objectives and ensured growth in this period, they were unable to 
prevent the emergence of environmental and social issues. These negativities made it 
necessary to take certain measures in order to ensure sustainability of economic 
development. Studies intended for improving environment and developing social 
surroundings at the same time as economic growth assisted in the emergence of the term 
of sustainable development (Tuna, 2014: 1). Developments toward sustainable 
development since Carl Von Carlowitz (1713) show that sustainable development has 
developed essentially as an environmental approach. Later on, development models, 
which would embody economic and social matters to balance intra- and inter-
generational needs, were developed (Tiryakioglu and Tuna, 2016: 209). The studies that 
have approached the environmental aspect of sustainability since 1960s focused on the 
issues of air and water pollution, depletion of natural resources such as petroleum 
reserves and forests (Carson, 1962) and overpopulation (Ehrlich, 1968); while studies 
carried out in the following years (Meadows et.al., 1972; Vitousek et. al., 1986; 
Norgaard, 1994) continued to support the environmental aspect of the term. On the 
other hand, socially sustainable development addressed the titles of securing close 
social relationships between societies or, in a broader sense, protecting societies 
(Repetto, 1986: 609), ensuring political responsibility and participation, supporting 
gender equality, achieving a sufficient level of social services in terms of education and 
health, and equal distribution of production (Haris, 2000: 5-6). Many studies (Streeten 
et al., 1981; Porter and Sheppard, 1998; Haugh and Talwar, 2010) have been carried out 
concerning the social aspect of sustainable development particularly since 1980s. 

During 1990s, developments in the sense of management and corporate social 
responsibility (CSR) resulted in the emergence of the sense of corporate sustainability   
with environmental, social and economic aspects during the process. (Young and Tilley, 
2006: 403).  

The term of sustainability is a field that has been heavily studied and that is still 
blooming despite the long period that has passed since its initial use. The most suitable 
resource that can be referred in order to achieve an understanding of the field is 
literature. Repetition frequency of key terms regarding corporate sustainability in the 
books in English, provided by ‘Google books’, can assist in identification of points 
concerning corporate sustainability that were emphasized by experts in the field. 

2. Materials and Methods 

The main objective of the study is to identify repetition frequencies of corporate 
sustainability and fundamental terms that assist the development of corporate 
sustainability by years, with the help of N-Gram Viewer application. This study intends 
to obtain answers for the following questions: 

⋅ What are the opinions of field experts on what the most fundamental terms 
regarding sustainability are? 

⋅ To what extent are these terms regarding sustainability mentioned in the 
literature? 
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⋅ When did these terms regarding sustainability start to emerge and, so, gain 
importance in the literature? 

⋅ What is the variation over time of frequencies, with which those terms, having 
emerged in similar time frames, were encountered in the literature? 

Expert opinions were received in order to identify key terms to be used during the 
study following the literature review conducted in line with this objective. E-mails 
containing details on the study and requesting their participation in the study were sent 
to 25 individuals, who were academics and business people with expertise on corporate 
sustainability. The answers were arrived from June to August 2015. A total of 10 field 
experts, 7 of who are academics and 3 of which are mid-level and senior executives in 
charge of sustainability activities of private sector establishments where they work, 
responded positively to the mentioned request. Although each participant was asked to 
provide 15 key terms, a total of 137 terms could be obtained from ten participants 
instead of 150. Among the academics, 2 were professors, 4 were associate professors 
and 1 had a PhD degree without a title. Participants that were working in private sector 
were sustainability department executives of companies operating in major appliances, 
metal and automotive industries. All of the participants had postgraduate degrees. Data 
were obtained from a total of five female and five male participants including four male 
and three female academics, as well as two female and one male private sector 
participant.  

Collected data were analyzed and presented during 2016 ICSD Congress (Ural 
and Tuna, 2015). However, in order to be able to improve the study, which was 
conducted on 10 individuals, because of the researchers difficulties in collecting data, it 
was decided to collect additional data from 12 participants of ICSD. Here, 9 individuals 
responded positively and new data were obtained. Among 9 participants, 9 were 
associate professors, 2 were assistant professors, and 1 was research assistant, while 2 
held executive positions in private sector. These new data were combined with 
previously obtained data and a new analysis was conducted from a different perspective. 
New terms were obtained taking advantage of the experience obtained from the 
previous study, terms were re-categorized and the frequency of repetition of each 
category by participants of the study was determined. Two experts from the field 
conducted independent analyses in line with determined categories. A common opinion 
was agreed upon and its validity and reliability was ensured in line with the 
comparisons. After that the most recurring terms among such determined terms were 
initially subjected to n-gram analysis on an individual basis, and dates of their first 
emergence in the literature were determined. Obtained list was ranked according to the 
date of emergence. The mentioned list can be found in Table 1.  
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Table 1: Dates When Obtained Terms Initially Emerged in the Literature 
Theme 
Order 

 
Themes 

 
Years 

Theme 
Order 

 
Themes 

 
Years 

1 social development 1800 13 sustainable development 1970 
2 economic development 1870 14 sustainable management 1970 
3 business ethics 1870 15 biodiversity 1980 
4 environmental development 1890 16 environmental 

sustainability 
1980 

5 recycle 1920 17 social sustainability 1980 
6 organization culture 1920 18 economic sustainability 1980 
7 waste management 1940 19 eco efficiency 1980 
8 corporate social responsibility 1950 20 green marketing 1980 
9 social entrepreneurship  1950 21 eco design 1990 

10 environmental management 1960 22 triple bottom line 1990 
11 corporate governance 1960 23 green urbanism 1990 
12 sustainable (green -

environmental) accounting 
1970 24 corporate sustainability 1990 

24 terms from a total of 61 terms, which were determined as a result of coding 
236 terms received from 19 participants, were included in the study. These terms are 
ones that were the most frequently mentioned by the participants. In order to limit the 
study, the researchers included determined terms with a repetition frequency of 5 and 
above in the study, while those below 5 were excluded from the study, as their 
frequencies were not sufficient. The terms included in the study and their frequencies 
can be found in Table 2. Terms such as social capital, corporate reputation, footprint, 
and innovation management were mentioned by the participants; however, they were 
not included in the study, as they did not achieve sufficient frequency. 

Table 2: Frequency of Terms 
Theme  
Order         Themes 

 
Freq. 

Theme 
 Order        Themes 

 
Freq. 

1 green marketing 18 13 business ethics 7 
2 sustainable management 17 14 recycle 6 
3 corporate governance  15 15 economic sustainability 6 
4 environmental development 14 16 biodiversity 6 
5 environmental management 11 17 corporate social responsibility 5 
6 waste management  11 18 environmental sustainability 5 
7 social sustainability 10 19 social entrepreneurship 5 
8 eco design 9 20 social development 5 
9 eco efficiency 9 21 economic development 5 

10 sustainable development 9 22 triple bottom line 5 
11 green urbanism 9 23 corporate sustainability 5 
12 organization culture  7 24 sustainable (green -

environmental) accounting 
5 

Retrospective analysis, which is a qualitative research method, was used during 
the study. Retrospective analysis, which is defined as retrospective impression, was 
conducted by reviewing fundamental terms regarding corporate sustainability, obtained 
by the researchers from books dating back to 1900s, registered in the database of 
‘Google Books’, with N-gram Viewer application. N-gram review service, provided by 
Google, can be accessed via https://books.google.com/ngrams. Here, it is possible to 
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conduct N-gram analysis on all books registered in the database on “Google books” 
(books.google.com).  

 

Figure 1: Google N Viewer Interface 

On this interface provided by Google, words to be searched are written in the first 
textbox. The checkbox near the textbox is intended for whether the search will be case 
sensitive. The first numeric value to be entered in the textboxes at the beginning of the 
following line specifies ‘from’ value (beginning date) of the time interval, while the 
second one specifies ‘to’ value (ending date). Language selection can be made with the 
pull-down menu near this section. The last setting that can be made before clicking on 
the search button labeled “Search lots of books” is the determination of smoothing 
factor. This factor enables the reduction of excessive peaks and bottoms on the graph 
drawn according to keywords. While it is possible to make more complicated searches 
by using different operators for the phrase to be searched, these features are beyond the 
scope of the conducted study. 

As N-gram analysis is expressed in proportional values, the increase in the 
number of academic studies carried out in the last century does not affect the graphs 
obtained in the study. The reason for this is that our study takes the rate of repetition 
into consideration, instead of the repetition number of terms. Created graphs were used 
in the study by taking screenshots. Where a graph of multiple terms was created, it 
became harder for certain terms to be read on the graphs as they had relatively very low 
frequencies. In order the render the graph more legible, such terms on graphs were 
multiplied with a fixed coefficient and then reflected onto the graph. It was attempted to 
select the same coefficient and its powers for all terms to the highest possible extent, so 
that all terms on the graph would be equally legible. Coefficient effect should be taken 
into consideration when reviewing these graphs.  

Analyses, conducted by means of the interface prepared by Google, were made in 
June 2016. While the N-gram analysis was conducted, terms that were intended to be on 
the same graph were separated with commas in the interface provided by Google, and 
lowercase was used for all terms. Beginning year of the review was entered as 1800, 
ending year was entered as 2015, language was selected as English and smoothing 
factor was selected as 2. Case sensitivity box was left empty. Terms to be included in 
the review were categorized by means of the historical list that displayed in Table 1. 
Terms were categorized into a total of 5 historical periods; comprising of one group for 
pre-1920, one group for 1920 to 1960, one group for 1960 to 1980, one group for 1980 
to 1990, and one group for post-1990. While such categorization was made, emphasis 
was placed on having each period include a number of terms that were not close to each 
other and that would not negatively affect the legibility of graph. Relevant graphs can 
be found below.  

As repetition frequencies certain terms were very low in the graphs, such graphs 
were created again in case their time-dependent decreases and increases close to zero 
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level could not be observed. Thus, it was attempted to obtain legible graphs containing 
all terms, where time-dependent increases and decreases could be conveniently 
observed. These graphs on Google interface were copied with the screenshot tool 
provided by Windows 8, and pasted on the text editor where this report was prepared. 
Then, these graphs were interpreted and the report was finalized. 

M. Nuri URAL participated in the study by contributing to the design of the 
research procedure, identification of the research method, performance of works on 
Excel environment, as the N-gram analysis method expert and performer, as well as by 
obtaining and interpreting graphs, and by reporting all these actions.  

Özlem TUNA contributed to the study as an expert in the field of corporate 
sustainability, by collecting data, by establishing theoretical foundations regarding 
sustainability with the help of the literature, by associating graphs with historical 
development of corporate sustainability, and by reporting all these actions. 

Limitations of the study can be listed as the inability to include printed literature 
and being limited to books in English registered in ‘Google Books’ database from the 
year 1900 until the most recent date allowed by N-gram Viewer interface; limitation of 
key terms regarding corporate sustainability with the terms obtained from the opinions 
of 19 experts; and the utilization of only N-gram viewer application for N-gram analysis 
of Google Books database.  

4. Results and Discussion 
The terms obtained in line with the data received from the participants were 

analyzed by means of N-gram analysis interface of Google. Accordingly, graphs were 
created in consideration of the literature regarding terms and responses received from 
the participants. 

 
Figure 2: Variation of Terms That Emerged Before 1900 Over Time 

Figure 2 shows the variation of four fundamental terms, which started to take 
place in the literature before 1900, over time as a result of classification of the data 
obtained from the participants. When the graph was created, amplified graphs were 
provided by multiplying environmental development, which had the lowest values, by 
1000; business ethics by 100; and social development by 10 without multiplier in order 
to approximate all terms on the graph and ensure the highest legibility on the graph. 
Accordingly, it can be said that the term that is most frequently mentioned in the 
literature is economic development, which did not need any multiplier. Then, according 
to the frequency of being available in the literature, the last and the least encountered 



 
 

Ö. Tuna – M. N. Ural 9/4 (2017) 228-244 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

236 

terms are respectively social development, business ethics and environmental 
development. 

When the terms in the graphs are individually addressed, it is seen that business 
ethics term reached a peak in 1930s, had a decline from 1930 to 1975 but displayed a 
rapid upward trend from 1975 to 2008. Social development used to be in an upward 
trend until 1980s but it started to decline after 1985. Economic development displayed 
an upward trend until 1950s and increasingly continued such trend from 1950 to 1965, 
while it started to decline after 1965. Environmental development, a term that is rarely 
encountered in the literature, displayed an uneven trend until 1960s, a rapidly increasing 
trend from 1960 to 1975, significantly declining trend from 1975 to 1985, rapidly 
increasing trend until 1990, and protected its status in a narrow band with an uneven 
trend from 2000 to 2008.  

Social development seen in Figure 2, which is a term that draws attention with its 
variation over time, has found its way into the literature and displayed an upward trend 
since 1840s. This can be interpreted as an indicator that the term is not only relevant to 
sustainability. ‘Social development’ was initially used by sociologists and 
anthropologists at the end of 19th Century, and it was defined as “a transitional stage 
from a primitive or traditional status to a modern status at a more advanced level” 
(Midgley, 2013: 4). Therefore, it can be said that the term is differentiated from other 
terms regarding sustainability. The transformation of social development into what we 
understand today occurred thanks to its re-definition in 1980s by international 
development organizations such as United Nations Children’s Emergency Fund 
(UNICEF), United Nations Development Program (UNDP), International Labor 
Organization (ILO) and World Bank in a sense of social state.  

Another term that draws attention in Figure 2 is business ethics, which displayed 
an upward trend beginning from 1900s. The reason for such increase can be associated 
with different developments. The reasons for which business ethics gained importance 
can be listed as the extension of approach to the term beyond religious view by the end 
of the 19th century, criticism against excessive profit motive of capitalism, inequalities 
in distribution of prosperity, negative effects of industrialization on employees, 
emergence of business administration as an occupation, and acceptance of 
administrative science as a discipline. Furthermore, ‘Watergate’ scandal experienced in 
American politics in 1970s, as well as the increase in the number of major companies 
operating on international platform and the domination of private sector brought 
business ethics forward in a more prominent way (TUSIAD, 2009: 45-47). This effect 
was reflected on the graph as a rapid increase after 1960. 

The decline of environmental development, social development and economic 
development, which are the three dimensions of sustainable development provided in 
Figure 2, in the recent decades can be attributed to substitution of these terms with a 
multitude of new terms (such as triple bottom line, social sustainability). Numeric data 
on these new terms can be seen in the following graphs. 
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Figure 3: Variation of Terms Emerging From 1900 to 1960 Over Time 

Figure 3 contains terms that emerged and developed from 1900 to 1960. While 
recycle, waste management and corporate social responsibility (CSR) were included in 
the graph without any multiplier; organization culture and social entrepreneurship, 
which have much lower values than these three terms, were included in the graph by 
being multiplied with 10.  

When the frequency variation of recycle is examined by years, it is observed that 
the increase seen in the frequency of the term continued by gaining speed until 1983. 
Following a few years of decline, a new increase was experienced after 1993 and then 
the term went into a downward trend again. Waste management also had an upward 
trend until 1993 and then it went into a downward trend like recycle.  

Literature presence frequencies of corporate social responsibility (CSR) and social 
entrepreneurship terms display similar trends over years. There have been slow 
increases in the terms until 2000s, while such increase gained speed after 2000. In the 
mid-1990s, the global communications capabilities of the internet and related 
technologies improved the power of institutions to create new pressures on companies 
to foster greater CSR. At that time more than half of corporations’ assets were already 
found not in tangible but rather in intangible assets such as goodwill, reputation, and 
human capital, which increase the importance of CSR. At that time, CSR was also 
coupled with strategy literature and its relationship with market outcome was made 
more explicit. Besides, to study the changes in the relationship between business and 
society, in 1995 many researchers adopted the stakeholder theory (Moura-‐Leite; 
Padgett, 2011: 534).  

The term social entrepreneurship started to be popular and have an upward trend when 
William Drayton, the first person who used the term, found ‘Ashoka’ to finance social 
entrepreneurs in 1980's.3. Then the number of papers, special issues of academic 
journals, workshops and conferences is constantly augmenting and a recent count found 
over 350 professors teaching and researching social entrepreneurship in more than 35 
countries, and a 750% increase in publication during the period 1991-2009 
(Braunerhjelm and Hamilton, 2012:3). The interest to this concept at this time period is 
obvious on Figure 3.  

                                                
3 http://ashokau.org/ (Erişim tarihi: 02.11.2017) 
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Another point that draws attention in the graph is the ‘recycle’ term that emerged 
in 1920s. Recycle has been important for mankind since the early ages of history. 
However, the most important development was observed with the industrial revolution. 
Then, the shortage of raw materials increased the interest in ‘recycle’ particularly during 
the 2nd World War. The upward trend of recycle curve in the post-1950 era supports 
this argument in the graph. Waste management also had a similar course as recycle. 
Terms went into a decline after 1993. The decline in these terms can be attributed to the 
emergence of terms such as zero waste, integrated waste management, and sustainable 
waste management, which emerged in almost the same period. 

 
Figure 4: Variation of Terms Emerging From 1960 to 1980 Over Time 

Terms that emerged in relation to corporate sustainability from 1960 to 1980 and 
the trend of these terms over years can be seen in Figure 4. In this graph, sustainable 
development, corporate governance and environmental management were included in 
the graph without using any multiplier, while sustainable management and green / 
environmental accounting terms were multiplied by 10 to increase legibility of the 
graph. All terms used to take place in the literature at very low levels until 1987, while 
there was a significant increase in all terms after 1990. 

Sustainable development term experienced its highest period from 2000 to 2005, 
and then went into a decline from 2005 to 2008. The graph of sustainable management 
resembles sustainable development a lot; the only difference is that the curve is flatter.  

Environmental management and green / environmental accounting terms also 
displayed similar changes at a remarkable level. There was a slight difference only in 
the years and levels that these two curves reached their peaks.  

Another very interesting trend on Figure 4 is the corporate governance concept. 
The term has emerged in the USA, the Securities Exchange Commission, the New York 
Stock Exchange, and the Roundtable, among others, have continued to issue codes since 
the late 1970s. However, it was not until a decade later that another country created a 
code of good governance. In 1989, the Hong Kong Stock Exchange issued its first 
‘Code of Best Practice, Listing Rules’, and in 1991 the Irish Association of Investment 
Managers drafted the ‘Statement of Best Practice on the Role and Responsibility of 
Directors of Publicly Listed Companies’. Nevertheless, the development of codes grew 
rapidly in the early 1990s, following the 1992 ‘Cadbury Committee Report: Financial 
Aspects of Corporate Governance’ in the UK (Aguilera and Cuervo-Cazurra, 2004: 420-
421). After that in 1999 OECD has published the corporate governance principals and 
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after the scandals such as Enron and WorldCom in 2002 The Sarbanes Oxley law has 
been legislated in USA. Those may be the cause for rising popularity of the concept 
after 90’s.  

Corporate governance term general trend is differentiated from sustainable 
development, sustainable management, environmental management and green / 
environmental accounting terms, trends of which are very similar to each other.  

 

Figure 5: Variation of Terms Emerging From 1980 to 1990 Over Time  

The graph for the terms emerging after 1980 can be seen in Figure 5. This graph 
also displays that not only emergence dates of terms, but also their frequencies of being 
encountered in the literature over years show similar variations. Biodiversity is the term 
with the highest rate of encountering and environmental sustainability needed to be 
multiplied by 10 in order to be legible; while economic sustainability, social 
sustainability, green marketing and eco-efficiency terms needed to be multiplied by 100. 
The rapid increase, seen in the frequencies of all terms from 1988 to 1990, continued 
with a decline in the following years. The facts that these terms have very close dates of 
emergence in the literature and that their variations over years are so similar hint that 
the terms are closely associated. 

It is seen on the graph that the emergence dates of the three dimensions of 
corporate sustainability (economic, environmental, social) in the literature are post-
1980. This can be associated with the Brundtland Report published in 1987. It is seen 
that the amount of increase of environmental sustainability is higher than the remaining 
two dimensions. It is possible to attribute this increase in ‘environmental sustainability’ 
to the progression of sustainable development as fundamentally an environmental 
approach since Carl Von Carlowitz (1713). ‘Green marketing’ and ‘eco-efficiency’ can 
be identified as the least researched terms as their frequencies were very low and their 
emergence dates were later than other terms. 
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Figure 6: Variation of Terms Emerging After 1990 Over Time  

The similarity of curves formed in relation to the mentioning rates of triple bottom 
line, eco design and corporate sustainability terms, which emerged after 1990, in the 
literature over years. Among these terms, the variation of eco design is quite parallel 
with triple bottom line and corporate sustainability, although it is mentioned 100 times 
less than these terms. In this respect, eco design and green urbanism were reflected in 
the graph by being multiplied by 100 in order to obtain a more legible graph. Eco design 
and corporate sustainability displayed an upward trend in 2000s, while green urbanism 
declined from 2002 to 2008.  

The stable increase of corporate sustainability and triple bottom line by years in 
2000s is particularly remarkable. Triple bottom line gained popularity with the book of 
John Elkington (1997) titled “Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st 
Century Business”, and made a leap during late 1990s as it can be seen in the graph 
(Henriques and Richardson, 2004). The sense of sustainable development (Bruntland, 
1987) and triple bottom line in 1990s (Elkington, 1997) took control of negative effects 
on economic factors, natural resources and social structure, thus having an impact in the 
prevalence of corporate social responsibility applications. This expansion in 
administration and corporate responsibility assisted in the development of the sense of 
corporate sustainability by the end of 1990s (Young and Tilley, 2006: 403).  

While three terms display quite similar simultaneous variations in this graph, only 
green urbanism is separated from them. While the relationship of these three terms can 
be analyzed further, green urbanism should be addressed separately within the scope of 
sustainable development and analyzed with different terms although it emerged in the 
literature around the same dates as the others.  

5. Conclusions and Suggestions 

Many international organizations such as the United Nations, OECD and G20 
agree that growing problems such as climate change, depletion of natural resources and 
human rights violations should be immediately solved for long term development and 
stability, and that the solution will be possible by means of an increase in environment, 
social and corporate governance applications of companies. This awareness helped 
sustainability literature grow and develop over time. This study attempted to establish 
the change undergone by corporate sustainability and associated fundamental terms in 
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the historical process. As a result of conducted analysis, it was determined that 
corporate sustainability and many associated terms emerged or their repetition 
frequencies increased post-1980s. But never in the world’s history has there been a 
more drastic growth in production, consumption and wealth than after the Industrial 
Revolution. In the period between 1800 and 1970, when the world’s population tripled 
from around 978 million to 3632 million, seemingly unslackened economic growth 
occurred and the quantity of manufacturing production in the world increased about 
1730 times (Du Pisani, 2007: 87). In this time period the negative environmental 
changes due to the increasing production and population resulted with the popularity of 
some terms about the environmental aspect of sustainable development such as 
‘recycle’, ‘waste management’ and ‘environmental management’.  We can observe that 
in 1980’s another environmental sustainability concept like ‘biodiversity’ has show up 
and the studies around this concept started to rise. After 1990 with the Our Common 
Future (Brundtland Report) published in 1987 corporate sustainability and triple bottom 
line concepts seem to occur more frequently. In the period following publication of the 
report, the interest of business world and academics in the subject rapidly increased as it 
can be seen in N-gram analyses. However, it should be noted that emergence dates and 
development courses of social development and environmental development terms, 
which played a role in emergence and development process of sustainable development 
and corporate sustainability, are remarkable. It is seen that particularly social 
development, which dates back to 1800s, is used by certain anthropologists and 
sociologists (W.G. Sumner, H. Spencer and J. Hobhouse), outside the context of 
sustainability (Midgley, 2013: 5).  

In the study, it was seen that private sector employees, whose opinions on terms 
regarding corporate sustainability were received, emphasized terms such as 
urbanization, population planning, industrialization on correct land, and effective 
management of natural resources; while academics attributed more significance to terms 
such as organization culture, corporate social responsibility, green marketing, and eco 
efficiency. This shows that sector employees address corporate sustainability in a much 
more macro level than academics; in other words, as sustainable development.  

This can be explained by the legal regulations, export-import policies as well as 
pressure from the public and non-governmental organizations encountered by private 
sector employees on a national and international scale. It is important for academics 
conducting studies, public sector and other interested parties to draw the framework of 
corporate sustainability and completely identify the limits of the subject. This shows 
that there is need for much more research addressing the term. Furthermore, emphasis 
should be placed also on the provision of trainings, intended for raising sustainability 
awareness, to all interested parties.  

Conducting different studies on terms that historically display simultaneous 
variations, as well as the terms that are differentiated from them, using data and findings 
provided by this study might be helpful in a more accurate determination of the places 
of these terms and their meanings within corporate sustainability. Thus, making a more 
accurate sense of corporate sustainability and its sub-terms is expected to contribute 
significantly to both the researchers and the implementers. 

Because this study has been conducted with the data gathered from only a small 
group of academicians and field workers, suggestions the search phrases were limited 
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with their point of view. Further studies can be carried with different search phrases 
from the literature. Besides other stake holders opinions can also be used by 
determining the search phrases.  

The search phrases have been analyzed on books.google.com. Other platforms are 
also available for searching the same phrases. With the data from different sources it 
could be possible to compare the results. 

This study is based on N-gram analysis. Other content analysis methods are also 
possible about the subject. Besides not only written sources but also audio visual 
sources and other materials can be analyzed to determine the concept and sub terms on 
sustainability. This will reveal the real meaning of those terms more precisely. 
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Abstract 
This paper investigates the influence of illegal corporate behaviour on the stock 

performance of Turkish listed firms. The sample covers all firms traded in Borsa 
Istanbul between the years 2007 and 2016. The sample of firms violating laws are 
collected from Capital Market Board of Turkey weekly bulletins. In total 101 cases of 
violation are detected for 72 firms. Relevant stock price and benchmark index price data 
is collected from Thomson Reuters DataStream. For the analysis, event study 
methodology is used. Event methodology is suitable to examine the impact of an event 
on the stock price of a firm.  

Consistent with prior studies in this field originated from US markets and 
proliferated in other developed markets and emerging markets, the results of this study 
demonstrate the evidence of a negative effect of the announcement on the stock price of 
firms that conducted an illegal behaviour. Specifically, we find that risk-adjusted 
average abnormal returns of firms violating laws are significantly negative on the event 
day. In addition, for the 11-day event window cumulative average abnormal returns are 
significantly negative. Two other longer event windows, 21-day and 41-day, display 
similar results. This confirms that investors in Turkey penalize illegal corporate actions 
like their counterparts in other countries.     

Keywords: Violations, Event Study, Financial Performance 
1. Introduction
In the last two decades, ethical investment or socially responsible investment

became a popular topic in the business ethics literature. Ethical investment can be 
defined as the concern of personal values, social considerations and economic factors 
while making an investment decision (Michelson et al., 2004). There has been an 
ongoing debate in the literature for the following questions; “Does ethical consideration 
on investment decisions pay?” or in other words “Does unethical behaviors have an 
impact on the overall performance of the firm?” (Donker et al., 2008). Some studies 
indicate that there is not a clear connection between ethical conducts (i.e. social 
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responsibility) and financial performance (Aupperle et al., 1985; Hawley, 1991). On 
contrary, other empirical studies empirically assert that ethical behaviors of the firms 
are awarded, and unethical behaviors are punished (Arnold and Engelen, 2007; 
Gunthorpe, 1997). According to the results of these studies, firms should consider 
ethical issues on reaching their goal of maximization of the market value or shareholder 
wealth.  

Stock prices of publicly traded firms represent the market value of firms. So, 
stock prices serve as a scorecard for the managerial performance that measures the 
success and failure of managers (Davidson et al., 1994). Firms with an inferior 
performance measured by stock prices are open to corporate takeovers. If a firm is not 
managed properly it can be taken over and inefficient managers in charge can be 
replaced by new managers (Caiazza and Pozzolo, 2016). Likewise, declaration of an 
illegal or unethical behavior can damage the reputation of the firm and the managers. If 
stock prices react negatively to illegal behavior, it may discipline the managers for their 
actions. Otherwise, managers can behave autonomously without giving importance to 
the ethical issues. In this context, studying the impact of unethical or illegal behavior on 
the stock prices is meaningful.  

The objective of this paper to analyze the effects of illegal corporate behavior on 
the financial performance of firms that are traded in Borsa Istanbul (BIST). As a 
sample, we examine all the traded firms in BIST for the period, 2007-2016. During this 
period, firms traded in BIST have committed a total of 101 illegal actions. We compiled 
illegal actions from the weekly bulletins of Capital Markets Board of Turkey (CMBT). 
Every week CMBT releases a bulletin that includes the illegal actions taken by the 
listed firms in BIST. Those illegal behaviours are penalized by CMBT. By using stock 
market reaction to violations, we managed to show that illegal behaviour negatively 
affects the financial performance of firms that committed violations. Results are 
statistically significant.   

Studies in ethical behavior on financial performance generally focus on developed 
countries (Zeidan, 2013). As an emerging market, to our knowledge, Turkey has never 
been studied regarding the effects of illegal behavior on financial performance. So, by 
using event study methodology, main contribution of this study is to reveal evidence on 
the relationship between illegal business conducts and financial performance in an 
emerging market, Turkey. 

The rest of this paper is organized as follows. Section II gives brief review of 
related literature. Then, the data and methodology are discussed, the stock exchange and 
the regulatory body of capital markets in Turkey are presented in section III. Empirical 
results are shown in section IV and the section V concludes. 

2. Literature Review 
The relationship between social responsibility and financial performance has been 

widely studied in the literature. There are mainly two types of studies regarding the span 
of the impact; short-run effects of ethical or unethical conducts on the financial 
performance and long-run relationship between social responsibility and financial 
performance of firms.  

In the first type, generally event study methodology is used to evaluate the effects 
of unethical behavior. There is not a consensus in these studies. Results of the study by 
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Wright and Ferris (1997) state a negative relationship, Poskinoff (1997) reveal a 
positive relationship; whereas Teoh et al. (1999) show that there is no relationship 
between social responsibility and financial performance.  

The other type of studies examines long run relationship. Again, there is no lucid 
result. This type of studies generally uses accounting and financial measures relating 
profitability. Arlow and Gannon (1982) find that there is an insignificant relationship 
between social responsiveness and economic performance. Nevertheless, in their study 
McGuire et al. (1988) find that corporate social responsibility and financial performance 
show a strong correlation. In addition, after controlling for the age of assets, findings of 
Cochran and Wood (1984) also support the direct effect of ethical conducts on financial 
performance. The study of Waddock and Graves (1997) also states a positive 
relationship between social responsibility and financial performance using the return on 
asset (ROA) criteria.  

The measurement type of financial performance is also an issue to be considered. 
In the literature, there are studies using accounting measures and there are studies using 
market measures (i.e. stock prices) as a proxy for financial performance. The two types 
of proxies have their own perspectives. Accounting measures can be subject to 
managerial manipulations and different accounting procedures can yield different 
results. On the other hand, market measures based on the choices of all investors in the 
market, reflect the overall expectation of the future financial performance of a firm. 
According to efficient market hypothesis, the price of a stock reflects all the available 
information affecting the performance of the firm. Thus, for instance, using the stock 
price as a market measure enables the researcher to evaluate the effect of information 
related to the unethical conduct of the firm.  

The prevailing methodology to measure the short-term impact of unethical 
conduct on the share price of the firm is the event study method. This method, based on 
the notion of the market efficiency, gauges the effect of announced information on the 
share price. Latest information is quickly absorbed in the prices of the share if the 
market is accepted to be semi-strong efficient (MacKinlay, 1997). Event studies 
generally use abnormal returns sourcing from the newly arrived information. Abnormal 
returns are calculated after adjusting the returns for the normal (average) returns, which 
is subtracting the expected from actual return. Taking the announcement day as the 
beginning day and cumulating the abnormal returns over several days, cumulative 
abnormal returns are calculated. If the cumulative abnormal returns are significant, then 
it can be concluded that event has a significant effect on the share price. Wright et. al. 
(1995) and Klassen and McLaughlin (1996) both use event study method to examine the 
effect of positive and negative announcements on the share price. They find a negative 
reaction to negative announcements therefore incurring a cost to shareholder. Basdas 
and Oran (2014) document the event studies conducted in Turkey. Their findings reveal 
that no event study exists analyzing the effect of illegal actions on the financial 
performance of Turkish firms. Other econometric models used to analyze the 
relationship between social responsibility and financial performance can be found in the 
study of Curran (2003) where past studies are reviewed.  
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2.1. Empirical Studies on Developed Markets 
2.1.1. Studies on US market 
Most research on the effect of corporate illegal behavior on financial performance 

is empirically studied for US market. In one of the early studies, Strachan et al. (1983) 
examine the influence of alleged corporate crime on the stock prices. They use 84 firms 
that are accused of illegal act as a sample from US market. As the methodology, mean-
adjusted abnormal returns are used to measure the effect of the illegal behavior 
announcement. To find the mean return for a firm, a period between 275 days and 26 
days prior to the event day is chosen. The event window they choose to calculate the 
abnormal return is between 25 days prior to the event and 10 days after the event. 
Results of the empirical analysis show that announcements of illegal acts of firms 
negatively affect the stock returns. The day before the announcement and the 
announcement day have the largest negative returns. 

In a meta-analysis paper, Frooman (1997) finds that socially irresponsible and 
illegal corporate behaviour significantly and substantially has a negative effect on the 
wealth of shareholders by examining 27 event studies. He concludes that firms behaving 
socially responsible and obeying the laws is a wise behavior for firms. On the other 
hand, Marcus (1989) test whether abnormal returns can prevent illegal behavior of firms 
by using a sample of automobile industry. After the analysis, he concludes that stock 
market reaction has no power to lessen suspicious corporate behaviors. In addition to 
these studies, Baucus and Near (1991) claim that certain internal and external factors of 
firms have a relationship with illegal firm acts. They use Fortune 500 companies from 
US to test the relationship. Results of their study conclude that, there is positive link 
between firm size and illegal acts. Also, if a firm committed an illegal action before, it 
is more likely that it will happen again. They claim that this is a result of insufficient 
punishments. Alexander (1999) focus on the reputational penalty when a firm commits 
an illegal act. She uses the illegal actions of listed US firms between the years 1984 and 
1990 as a sample. The result the study shows that firms, which pay reputational 
penalties, lose much more in shareholder wealth if the illegal action directly affects the 
related parties such as customers rather than third parties.    

 In another study on the influence of illegal corporate behavior on financial 
performance in US market is the study of Baucus and Baucus (1997). By using a sample 
period of 1974-1983, they examine the effect of illegality on long term financial 
performance of Fortune 300 firms. They find that financial performance is negatively 
affected from corporate illegal acts.  

Davidson et al. (1994) study stock market reactions of illegal corporate behavior 
of firms listed in New York and American Stock Exchanges. Their study show that 
stock market reacts negatively to certain types of corporate crimes. In other words, the 
type of the crime determines the effect of stock market. 

Allouche and Laroche (2005b) is another comprehensive meta-analytical study on 
the relationship between corporate financial performance and financial performance. 
The study examines 82 studies in total. 75 of these studies are US studies. Majority of 
the studies find that there is positive association between corporate social and financial 
performance. A limited number of studies show negative relationship. 
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Murphy et al. (2009) examine the association between corporate misconducts and 
financial measures of US firms. The financial measures they use are earnings and risk. 
By analyzing corporate illegalities appeared on The Wall Street Journal Index for the 
period of 1982 and 1996, they find that misconducts decrease the earnings and increase 
the risk of firms. In a recent and comprehensive study, Haslem et al. (2017) also 
investigate the influence of corporate misconducts on the market value of US firms with 
a new sample of 83,260 lawsuits. They use event study methodology. To calculate the 
average and cumulative abnormal returns, they use a market model estimated over 131 
days and 11 days prior to the event. Returns are calculated for three event windows; -10 
and, -1 and 1, -10 and 10. Results of the study clearly show that announcement of 
corporate illegalities negatively affects stock returns of firms.  

2.1.2. Studies on other Developed Markets 
Moore (2001) and Moore and Robson (2002) examine the social and financial 

performance of UK firms. These two studies analyse UK firms in supermarket industry. 
They use one industry as a sample but several measures of social and financial 
performance. The findings reveal that there is a positive linkage between prior-period 
financial performance and following-period social performance. Ogden and Watson 
(1999) also find that behaving in favor of stakeholders positively affects the shareholder 
wealth by analyzing UK firms operating in water supply industry. Armour et al. (2017) 
find that UK firms realize significant reputational and financial losses when they make a 
misconduct by using a sample of 341 events between the years 2001 and 2011.   

Makni et al. (2009) search for the causal relationship between financial 
performance and corporate social performance of firms in Canada. They use 179 listed 
firms as a sample for the years 2004 and 2005. By using Granger causality approach as 
methodology, they find that some aspects of corporate social performance are 
negatively associated with financial performance measures such as market return, return 
on equity and return on assets. Contrary to expectations, this result implies that socially 
responsible firms face with lower financial performance. That is being socially 
responsible do not pays. A recent study on Canadian firms by Cormier and Magnan 
(2017) investigates the effect of ethical violations on the financial performance. Ethical 
violations include actions such as violation of labor code, fraud, corruption and bribes 
among other violations. There are 182 firms in the sample for the year 2012. They find 
that ethical violations decrease the stock market valuation of firms.  

Arnold and Engelen (2007) examine the market reaction of illegal corporate 
behaviour for firms two developed European countries, Belgium and Netherlands. For 
the sample period of 1994-2003, they find that share prices react negatively to 
announcements of illegal corporate actions.  

Gillet et al. (2010) examine the effect of illegal events that damages reputation on 
the financial measures by using financial firms from developed European countries and 
US. They analyse the events occurred between 1990 and 2004. To the results, events 
have significant negative effect on the stock returns of firms. Particularly, negative 
abnormal returns are observed on the announcement day of the event. Fiordelisi et al. 
(2014) also carry out an event study on the influence of reputation damaging actions for 
a sample of European and US financial firms between the years 1994 and 2008. They 
find that announcement of actions resulted in negative abnormal returns. Specifically, 
fraud as an event type makes the most damage on reputation of the firm.  
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In another study regarding financial sector, Köster and Pelster (2017) investigate 
the effects of financial penalties on the performance of banks from a large sample of 
countries namely, Australia, Canada, Israel, Western European Countries and United 
States. A total of 68 banks are examined with 671 financial penalties. Results indicate 
that financial penalties have no influence on after tax profitability of banks. In addition, 
they find that announcement of financial penalties leads to positive abnormal returns for 
banks in the sample. This can be explained as the banks’ gain from illegal behaviors 
exceed the penalties given. 

2.2. Empirical Studies on Emerging Markets 
Empirical studies on emerging markets are not extensive as on developed 

countries. Mishra and Suar (2010) examine the influence of corporate social 
responsibility on firm performance for Indian firms. They find that firms listed in a 
stock exchange behave more responsible than unlisted firms. When they control for 
stock-listing, firm size and ownership, the results of the study reveal that social 
responsibility has a positive relationship with financial performance.  

Song and Han (2017) analyze the stock market reaction to corporate crime in 
South Korean context. They examine the announcements of corporate crime in South 
Korea for the years between 2001 and 2010. In their analyses, they control for crime 
type, industry type, business group affiliation and corporate governance. In summary, 
they find that announcement of corporate crimes negatively affects the stock prices of 
Korean firms. In a more specific paper, Hovav et al. (2017) examine the effect of 
security related incidents on the abnormal stock returns of firms and the results of their 
study reveal a significant negative reaction to announcements of the events after the 
year 2007 for their sample.  

In their study, Aggarwal et al. (2015) investigate stock market response to the 
announcement of fraudulent activities of firms in an important emerging market, China. 
The sample period for analysis is the years between 2001 and 2011. All firms listed in 
Chinese stock exchange are examined and a total of 750 fraud acts are determined. 
Empirical results of this study show that market reacts negatively to the announcement 
of fraudulent actions. The effect of negativity lasts for few weeks specifically for 
serious fraud cases. In another study, Wang and Li (2016) show that investors value 
corporate social responsibility by using a sample of listed non-financial firms from 
China for the years between 2007 and 2012.     

3. Data and Methodology 
For the empirical analysis, daily closing prices of publicly traded firms’ stocks 

that alleged in illegal behavior are tested by using event study methodology for the 
period between 2007 and 2016. The data consists of a sample of all firms publicly 
traded in BIST and legally controlled by Capital Markets Board of Turkey. Below brief 
presentations of both entities are given, followed by details in data, tested hypothesis 
and methodology.  

3.1. Borsa Istanbul  
Because of a considerable improvement in the Turkish capital markets in 1980s, 

Borsa Istanbul1 (BIST) was formed in 1986 as the first organized stock exchange. 
                                                 
1 www.imkb.gov.tr 
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Tradable securities in BIST include equities, exchange traded funds, warrants, options, 
futures, certificates, debt instruments and lease certificates. BIST is one of the most 
important emerging stock market that is open for further improvement. It is a full 
member of “The World Federation of Exchanges” (WFE), “Federation of Euro-Asian 
Stock Exchanges” (FEAS), “Federation of European Securities Exchanges” (FESE), 
“International Islamic Financial Market” (IIFM) and “Association of Futures Markets” 
(AFM) among other international organizations. By the end of 2016, BIST has a market 
capitalization of about 158,000 million USD2. Compared with the end of 2008 global 
financial crisis, the market value of BIST has managed to grow about 45%. The market 
capitalization relative to GDP is relatively low for the Turkish capital market with a 
0,21 ratio. According to the statistics compiled from World Federation of Exchanges for 
2016, BIST is the 18th biggest market in the world based on market capitalization3. 
Daily calculation of BIST indices first began in 1987. Stock market of BIST includes; 
national market, second national market, stars market, emerging companies market, 
control share premium market, watchlist market and pre-market trading platform 
market.  

3.2. Capital Markets Board of Turkey  
Capital Markets Board of Turkey (CMB)4 is the regulatory and supervisory body 

in charge of the securities markets in Turkey. It is empowered by the Capital Markets 
Law (CML) enacted in 1981. Since its formation, the CMB has been making detailed 
regulations for organizing the markets and developing capital market instruments and 
institutions. Its main objectives are providing fair and orderly functioning markets and 
protecting the rights of investors. Besides, it has a wide range of responsibilities: to take 
the necessary measures for fostering the development of capital markets, and hence to 
contribute to the efficient allocation of financial resources in the country while ensuring 
investor protection.  

3.3. Data 
The data used in this study is obtained from Thomson Reuters and Capital Market 

Board of Turkey. The initial sample covers 101 illegal actions by the firms. But to 
prevent possible contamination of parameters sourcing from multiple violations 
happened in the estimation period, only one violation by a firm is included in the 
sample (Zeidan, 2013). After elimination of multiple violations, we are left with 72 
events for all firms.  

3.4. Hypothesis 
Bad news regarding the company is expected to negatively affect the stock price 

of the company whereas good news is expected to positively affect stock prices. Being 
in the category of bad news, the announcement of an illegal act is expected to reduce the 
stock prices. The event study methodology examines if the average abnormal return on 
the event day is equal to zero as the null hypothesis versus it is not to zero as an 
alternative hypothesis. If the abnormal return is not equal to zero and if it is negative, 
then it can be concluded that announcement has a negative impact on the stock price.  

Thus, the alternative hypothesis tested in this study is as follows: 
                                                 
2 http://www.borsaistanbul.com/en/data/data/consolidated-data 
3 www.spk.gov.tr 
4 www.spk.gov.tr 
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H: Announced illegal actions taken by firms will lead to negative abnormal stock 
returns.  

3.5. Methodology 
This study uses event study methodology to measure the effect of the announced 

illegal action of the firm. Event study methodology is a widely-used method in the 
literature. It takes its basis from the theory of efficient capital markets. In the semi-
strong form, the efficient capital market hypothesis states that stock prices fully reflect 
the all available information. Therefore, an announcement of any illegal act regarding a 
publicly traded corporation should be reflected immediately in the stock prices. 

Consistent with the empirical model used in Gunthorpe (1997), the following 
steps are used to calculate the average abnormal returns to measure the price effect of an 
illegal act. The announcement of the illegal action is accepted as the event day and 
denoted as  as the initial date. An event period of eleven days  is 
chosen. This event window is chosen because it not possible to know the exact timing 
of the information arrival to the market. Firstly, the logarithmic return of each stock on 
each day in the event period is computed as follows; 

 
Then, the abnormal return for each stock on the two sub-periods is computed 

using a market-adjusted model: 

 
              

Where  is the abnormal return on each stock  for day  in the event window 
; ;  is the logarithmic return of each stock   on day   and   is 

the expected return on each stock  for day .  

The expected return is calculated by the market model of: 

 
where  is the benchmark index. Return on BIST 100 index is used as the 

benchmark index. The estimation period of determining the expected return consists 
120 trading days prior to event window. That is if  (i.e. event day), then expected 
return is calculated by regressing the stock return over benchmark index between the 
days  and . 

The actual event days for each stock in the sample can be different. Therefore, 
instead of using abnormal returns for each stock, average abnormal returns for the event 
window of eleven days are used. The average abnormal return  is defined as; 

 
where   is the number of firms in the sample. To test the statistical significance 

of , Z statistic is used and defined as: 
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where  is the standard deviation of abnormal returns on day  . As stated before 
if  on the event day is significantly different than zero, it can be said that the 
announcement has an effect on the stock price. Nevertheless, in event studies it is 
difficult to define the exact day of the dissemination of the event. So, to capture the 
accumulated effect in the event window, the cumulative average abnormal returns, 

, are also examined.  is defined as: 

 
We measured the statistical significance of   like the significance of  

with a Z statistic.  
3.6. Robustness 
For robustness, the calculations explained above are repeated for the event periods 

of 21 days ( ) and 41 days ( . By this way, the effects of 
the events are checked for a longer period. In section 4.2. results of this additional 
calculations are compared with the results of 11 days period results.  

4. Empirical Results 
4.1. Results 
The average daily abnormal returns from   to   for the event study is 

reported in Table I. As shown, the average abnormal return for the announcement day,   
t = 0, is negative (  and significant at 10% level with a Z-statistic of     
-1.75. Day three and day four also show negative average abnormal returns with 
statistical significance. As a result, we can say that the announcement is reflected in the 
stock prices immediately and as expected it has a negative effect on the price of the 
stock. In addition, the cumulative average abnormal return is also negative 
(  with a strong significance at 1% level (Z-statistic = -2.70) as shown 
in Table II. Figure I graphically present the cumulative average abnormal returns for the 
event window.  

     Table I: Average Abnormal Returns 
Day AARt Z-Statistic CAARt 
-5 -0.0008 -0.21 -0.0008 
-4 -0.0033 -0.91 -0.0041 
-3 0.0002 0.07 -0.0039 
-2 0.0004 0.12 -0.0035 
-1 0.0015 0.43 -0.002 
0 -0.0075 -1.75* -0.0095 
1 -0.0047 -1.34 -0.0143 
2 -0.0031 -0.66 -0.0174 
3 -0.0064 -1.70* -0.0238 
4 -0.0098 -3.14*** -0.0336 
5 0.0051 1.05 -0.0285 

     *Denotes significance at the 10% confidence level 
                               ***Denotes significance at the 1% level 
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                        Table II: Cumulative Average Abnormal Returns 
Event window CAAR Z-Statistic 

[-5,5] -2.85% -2.70*** 
   ***Denotes significance at the 1% level 
   Figure I: Cumulative Average Abnormal Returns 

 
4.2. Robust Results 
The results of 21-day and 41-day window robustness tests are presented in Table 

III.  
Table III: Cumulative Average Abnormal Returns 

Event window CAAR Z-Statistic 
[-10,10] -2.49% -1.28 
[-20,20] -7.43%       -3.02*** 

   ***Denotes significance at the 1% level 
For both event windows, 21-day and 41-day, cumulative average abnormal returns 

are negative. The 21-day CAAR is -2.49% and 41-day CAAR is even higher with a 
value of -7.43%. 21-day CAAR is slightly not statistically significant at 10% level but 
we observe that 41-day CAAR is highly significant at 1% level. Figure II and Figure III 
clearly show that longer period event window results support the result of 11-day event 
window result. Average abnormal returns are significantly negative for most of the days 
on the event day and following days. Thus, investors penalize the violation of 
regulations by reducing the share prices for an extended period after the event day.  

Figure II: Cumulative Average Abnormal Returns 
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Figure III: Cumulative Average Abnormal Returns 

 
5. Conclusion  

This study highlights the empirical evidence of the effect of unethical behaviors 
on the stock price in an emerging market. The empirical results show that the 
announcements of an illegal behavior by firms are penalized by the financial markets. 
The stock prices decline after the declaration of an unethical behavior not only on the 
event day but also on the following days. On the first day of the event an average of 
0.75% (11-day event window) decline occurs in the stock prices. At the end of the event 
window this decline which can be called as a penalty for firms reaches to 2.85%. The 
market clearly reacts negatively to the illegal behavior. In robustness tests for longer 
event windows results are similar. So, hypothesis of this study is supported.  

In brief, the results of this study suggest that there is a financial incentive reflected 
in the stock prices for firms to behave ethically while making decisions. Future research 
might focus on the severity of the violation. The size of the firms, the riskiness of the 
firm and the industry of the firm might also be used as control variables to check the 
robustness of the results.  
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Özet 
Bu çalışmada, küresel boyutta servet dağılımındaki eşitsizlikler ortaya konulmuş ve 

diğer sosyo-ekonomik adaletsizlikler gibi küresel servetin de benzer bir görünüm sergilediği 
açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, küresel servet eşitsizliği verilerinden ve hane halkı 
servetinin küresel dağılımından hareketle servet dağılımındaki benzer ülkelerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Diğer yandan az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki hane 
halkı servet kompozisyonu arasında farklılıkların izlenmesi amaçlanmıştır. Bu temel 
amaçlar doğrultusunda; 171 ülke için benzer servet yapılarına sahip ülkelerin özelliklerinin 
belirlenmesi sağlanmıştır. Çalışmada incelenen ülkeleri benzerliklerine göre belirli gruplar 
içinde toplayıp sınıflandırmayı, ülkelerin ortak özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 
Kümeleme Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise Kümeleme 
Analizi Yöntemi ile elde edilen grupların anlamlılıkları ve grup ayrımlarında etkili olan 
değişkenleri belirlemek üzere Diskriminant Analizi uygulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Servet Eşitsizliği, Ward Yöntemi, Diskriminant Analizi. 

Abstract 
In this study, inequalities in the distribution of wealth at the global level were put 

forward and it was attempted to explain that global wealth, like other socioeconomic 
inequalities, displayed a similar appearance. In the study, it is aimed to identify similar 
countries with wealth distribution by moving from global wealth inequality and global 
distribution of household wealth. On the other hand, it is aimed to monitor the differences 
between the wealth composition of households in underdeveloped, developing and 
developed countries. In line with these basic objectives; It was aimed to determine the 
characteristics of countries with similar wealth structures for 171 countries. According to 
the similarities between the units studied in the study, clustering analysis method was used 
to collect and classify within certain groups, to reveal the common characteristics of the 
units and to make general definitions about these classes. In the last part of the study, 
Discriminant Analysis was applied to determine the significance of the groups obtained by 
the Cluster Analysis Method and the variables that are effective in group distinctions. 
Keywords: Wealth Inequality, Ward Method, Discriminant Analysis. 
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Giriş 
Servet genellikle parayla, tasarruflarla, yatırımlarla, sahip olunan evle, arabayla ya 

da finansal sermayenin başka biçimleriyle ilişkilendirilir. Bir kişinin veya bir hane 
halkının serveti, sahip oldukları mal varlıklarıyla ölçülür. Ancak bir kişinin toplam 
serveti (ya da net serveti) aynı zamanda borçları da içerir. Bu sayede gelir kavramından 
farklılaşmaktadır. Gelir, akım değişkenken, servet stok değişkendir.  Servet, geçmiş 
harcamaların ve gelirin sonucudur ve aynı zamanda, yatırım, tasarruf ve tüketime ilişkin 
kararlardan ve miras tarafından etkilenmektedir. Net servet, gelirle güçlü bir ilişki 
içerisindedir, örneğin yüksek gelir elde eden kişiler, daha fazla tasarruf yapma 
eğilimindedirler ve bunun sonucunda daha fazla servet biriktirebilirler. Servet, gelirden 
daha adaletsiz bir şekilde dağılmış olmasına rağmen, servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği 
ile doğrudan ilişkilidir. Servet olarak görülen varlık türleri; arazi, gayrimenkul, tarımsal 
varlıklar, taşıtlar, nakit para tasarrufları, hayat sigortası birikimleri, emeklilik fonları ve 
kişisel mülkleri kapsamaktadır (Staunton, 2015, s. 4). 

Ülkeler arasında servet dağılımını karşılaştırmak için, aynı servet tanımının 
yapılması kritik önem taşımaktadır. Servet, hane halklarının sahip olduğu tüm 
varlıkların ve tüm net borçlarının cari piyasa değeri olarak tanımlanır. Uluslararası 
standartlara göre; varlıklar, sahiplik haklarının uygulanabildiği ve sahibine ekonomik 
fayda sağlayan finansal ve finansal olmayan tüm varlıkları kapsamaktadır. Bu tanım 
tüm emeklilik servetini (eğer bireysel emeklilik hesabı ya da yaşam sigortasına sahipse) 
içermektedir. Ancak, Sosyal Güvenlik ve tanımlanmamış emekli aylığı hariç 
tutulmuştur. Servet tanımı, aynı nedenle beşeri sermayeyi de dışlamaktadır (Zucman, 
2016, s. 40).  Credit Suisse’in servet tanımı, hem mali hem de mali olmayan varlıkları 
kapsamaktadır. Mali varlıklar yatırım yapılan borç senetleri, hisse senetleri ve nakdi 
içermektedir. Mali olmayan varlıklar ise ağırlıklı olarak konut ve arsadan oluşan 
gayrimenkul, küçük işletmeler ve çiftlikleri kapsamaktadır.  

Küresel Servet Dağılımı 
Credit Suisse tarafından 2016 yılında yayımlanan Küresel Servet Raporu’na göre; 

geçtiğimiz yıllara göre, küresel servet %1,4 artışla 3,5 trilyon dolar artarak 256 trilyon 
dolara yükselmiştir. Ancak servet yaratma, sadece nüfus artışına ayak uydurmuştur ve 
bunun sonucunda 2016 yılında yetişkin başına servet, 2008 yılından bu yana ilk kez 
değişmeyerek yaklaşık 52.800 dolarda kalmıştır. ABD ve Japonya ek servet 
üretebilmeyi başarmışlar, İngiltere, döviz değer kaybı nedeniyle önemli bir düşüş 
kaydetmiştir. Küresel Servet Raporu 2008’den bu yana, küresel hane halkı servetinin, 
finansal varlıklardaki artışla yönlendirildiğini bildirmektedir. 2016’da, ilk kez finansal 
olmayan varlıkların artışı nedeniyle, bu eğilimin değişmesi söz konusudur. Toplamda, 
taşınmaz (aktif-gerçek)  varlıklara 4,9 trilyon dolar eklenirken, buna karşın finansal 
varlıklarda 330 milyar dolarlık bir artış gerçekleşmiştir.  Ayrıca rapor, en zengin %1’lik 
kesim ile en zengin %10’luk kesimin payı ile ölçülen servet eşitsizliklerini de ortaya 
koymaktadır. En zengin %10’luk kesim servetin %89’una sahiptir. 2016 Küresel Servet 
Raporu’na göre, Dünya’nın başlıca ekonomilerine baktığımızda, yetişkin başına düşen 
servetin en fazla olduğu ülke, İsviçre olmuştur. İsviçre’yi ABD, İngiltere, Fransa, İsveç 
ve Almanya takip etmektedir. Credit Suisse’in 2016 Küresel Servet Raporu’na göre; 
Dünya’nın en eşitsiz ülkesi, ulusal servetin %74,5’ini %1'lik bir zengin kesimin kontrol 
ettiği Rusya’dır. Hindistan ve Tayland'da %1'lik kesim ulusal servetin %60'ını kontrol 
altında tutmakta ve Endonezya ve Brezilya'da ise bu oran %50 civarındadır.  
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’a1 göre en zengin % 1'lik dilime girenlerin, 
2016'da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olduğu belirtilmektedir. Bu kuruluşa 
göre 2014 yılında dünya nüfusunun %1’i içindeki yer alan sadece 80 kişinin toplam mal 
varlığı 1 trilyon 900 milyar dolar olarak hesaplanmıştır ve bu mal varlığı, dünyada 
yaşayan 3,5 milyar insanın mal varlığından daha fazladır. Daha çarpıcı bir ifadeyle1 

zenginin mal varlığı 43.750.000 fakirin mal varlığına karşılık gelmektedir. 
Dünya’da 2015 yılında 4,8 milyar yetişkin bireyin sahip olduğu toplam hane halkı 

serveti 250,145 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu hesaplamayı yapan Credit Suisse 
kurumunun ilgili raporuna göre yetişkin birey başına düşen ortalama servet ise 52 bin 
432 dolar olarak hesaplanmıştır. Ancak, Dünya’da gelir dağılımının eşitsizliğine benzer 
şekilde, toplam servet de bölgeler, ülkeler ve bireyler arasında eşit oranda 
dağılmamaktadır. Servetin bölgesel dağılımında aslan payını küresel servetin %37’si ile 
Kuzey Amerika ve % 30 ile Avrupa almaktadır. Çin ve Hindistan dışında Asya-Pasifik 
bölgesinin toplam servetteki payı %18 olarak gerçekleşmiştir. Dünya nüfusunun % 
60’ını barındıran diğer bölgelerin servetteki payı ise sadece %15’dir. 

 
Grafik 1: Dünya küresel servet miktarı (Trilyon Dolar) 

Kaynak: Credit Suisse, 2015,Global Wealth Report’dan yazar tarafından 
oluşturulmuştur. 

2015 yılında küresel servetin toplamı, 2014 yılına göre 12,4 trilyon dolar azalmış 
ve 250 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışın en önemli bir nedenin, diğer 
para birimlerinin ABD doları karşısındaki değer kaybı ve dolayısıyla, bu para 
birimlerinde ölçülen varlık değerlerinin ABD doları cinsinden karşılıklarının azalması 
olarak gösterilmektedir. 

 
Grafik 2: Seçilmiş ülkelerde 10 bin doların altında servete sahip yetişkin nüfusun oranı (%) 

                                                
1 İngiltere'nin Oxford Üniversitesi bünyesinde 1942 yılında kurulan Oxfam, 90 ülkede faaliyet gösteren 17 uluslararası örgütü çatısı 
altında bir araya getiriyor. Grup, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kıtlık, felaketzedelere yardım gibi alanlarda çalışmalar 
yürütüyor. 
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Ülkeler bazında da servet eşitsizliği farklılaşabilmektedir. Örneğin; gelir 
dağılımının daha adaletli olduğu yüksek gelirli bir ülke olan Avustralya’da, servet de, 
küresel ortalamaya göre daha dengeli bir dağılım göstermektedir. 10 bin dolar altında 
servete sahip kesim nüfusun payı % 7,2 iken, 1 milyon dolar üstü servete sahip 
bireylerin nüfustaki payı % 5,7’dir.  Gelir dağılımını gösteren ‘Gini katsayısı’ ölçütüne 
göre de (0 = tüm gelir eşit dağılmakta, 1 = tüm gelir bir kişi tarafından kazanılmakta) 
Avustralya 0,639 ile göreceli olarak adaletli bir dağılım göstermektedir. Diğer taraftan 
Türkiye’de serveti 10 bin dolar altındaki nüfusun payı % 73,5, serveti 1 milyon doların 
üstündeki nüfusun payı ise %0,01’dir Türkiye’nin küresel servet Gini katsayısı da 0,821 
değeriyle adaletsiz bir servet dağılımına işaret etmektedir. Ortalama 19,301 dolar olan 
yetişkin başına servetin de dengesiz dağıldığı görülmektedir. Serveti 10 bin dolar 
altında olan yetişkin bireylerin toplam yetişkin nüfus içindeki payı % 73,5’dir. Bu 
oranla OECD ülkeleri arasında en kötü duruma sahip ülke konumundadır. Bu oran 
İsviçre’de %1,7’dir (Credit Suisse, 2015). 

Literatür 

Literatürde servet dağılımı üzerine yapılan çalışmalar, genellikle mikro verilere 
dayanan, ülke içi servet dağılımındaki adaletsizliklere ve ülke karşılaştırmalarını bu 
boyutuyla ele alan çalışmalardır. Örneğin; Davies vd. (2009), çalışmalarında; küresel 
hane halkı servetini ve dağılımını tahmin etmişlerdir. 39 ülke için varlık ve borç 
seviyeleri hane halkı bilanço ve 2000 yılı anket verileri kullanılarak ölçülmüştür. 
Servetin hane halkı dağılımı verileri, küresel nüfusun %59’unu ve küresel servetin 
yüzde 75'ini oluşturan 20 ülke için toplanmıştır. Bu 20 ülkede servet ve gelir dağılımı 
arasında gözlemlenen ilişki, birçok başka ulus için üretilecek servet eşitsizliklerine 
ilişkin tahminleri mümkün kılmaktadır. Çalışmalarında, dünya servetinin %71’ine 
%10’luk kesimin sahip olduğunu ve dünya servetinin küresel dağılımına ilişkin Gini 
katsayısının 0,802 olarak hesaplandığını belirtmişlerdir.    

Durand ve Murtin’in (2015) çalışmaları, ortak bir sınıflamaya dayanılarak 
toplanan OECD Servet Dağıtım Veritabanı'nı kullanarak, 18 OECD ülkesi için hane 
halkı zenginliğinin dağılımını tanımlamaktadır. Verilerden çıkan sonuç, servet 
dağılımının en üst düzeyinde, oldukça yüksek bir yoğunlaşma olmasından dolayı, hane 
halkı servetinin, hane halkı gelirinden çok daha eşitsiz bir şekilde dağıldığını ortaya 
koymaktadır. Ortalama olarak ülkeler arasında, en zengin %10’luk kesim toplam 
servetin yarısını ellerinde bulundururken, sonraki en zengin %50’lik kesim, servetin 
neredeyse diğer yarısında sahiptir. %60’lık en fakir kesim ise, servetin yalnızca 
%13’üne sahiptir. Ayrıca, hem zengin hem de fakir ülkelerde mikro ekonomik düzeyde 
gelir ve servet arasında yüksek bir korelasyon bulunmuştur. 

Orthofer (2016), 2010-2011 yıllarında yaklaşık 36.000 Güney Afrikalı arasında 
yapılan anket ve 2010-2011 vergi yılı için yaklaşık 1.2 milyon kişisel gelir vergisi kaydı 
örneği olmak üzere iki bilgi kaynağını değerlendirerek Güney Afrika servet dağılımı 
üzerine bir araştırma yapmıştır. Çalışmadan çıkan sonuçlara göre; servet dağılımındaki 
eşitsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikten çok daha fazladır. Güney Afrika nüfusunun 
%1’i, toplam servetin en az yarısını elinde bulundurmaktadır. Yaklaşık 0,95 olarak 
bulunan Gini katsayısı ile Güney Afrika’da servet eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. 

Kuhn vd. (2017), Tüketici Finansları Araştırması'nın (SCF) 1949 yılına kadar 
uzanan yeni kodlanmış verilerini kullanarak yaptıkları ve 1949-2013 yıllarını kapsayan 
çalışmalarında ABD hane halkı gelir ve servet dağılımını incelemişlerdir. Daha önceki 
çalışmaların üst %10’luk kesimdeki gelir ve servet yoğunlaşmasına daha çok vurgu 
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yapıldığını belirten Kuhn vd., çalışmalarında alt %90’lık kesimin gelir ve servet 
yoğunluğundaki artışı resmetmeyi amaçlamışlardır. Çalışmaya göre, gelir eşitsizliği, 
servet eşitsizliğinden daha önce ve daha güçlü bir şekilde artmıştır. Hane halkı 
portföyündeki farklılıklar, gelir ve servet eşitsizliklerinin gözlemlenmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu farklılıklar, 1990’lı ve 2000’li yıllarda ev fiyatlarındaki 
patlamalardan elde edilen kazançlarda önemli bir farklılığa yol açmıştır.    

Richardson ve Denniss (2014), Avustralya’da gelir ve servet eşitsizliğini ortaya 
koyan, vergi sistemi ve hükümet politikalarına da odaklanan çalışma; hem gelir hem de 
servet açısından en zenginle en fakir kesim arasındaki eşitsizliğin arttığını 
göstermektedir. Ayrıca çalışma, vergi ve aktarım sisteminin, eşitsizliği azaltmakta etkili 
bir şekilde geliri yeniden dağıtma kapasitesine sahip olduğuna dair açık bir kanıt sağlar 
niteliktedir. 

Veri ve Yöntem 

Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, ülkelerin küresel servet 
kompozisyonlarının birbirlerine göre ne durumda olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda; çok boyutlu istatistiki yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. 
Bu nedenle verilerin düzenlenip hazır hale getirilmesi, istenilen gruplandırmanın 
yapılabilmesi ve oluşturulan grupların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla da SPSS–21 
for Windows istatistik paket programı kullanılmıştır. Ülkeleri gruplara ayırmada 
Aşamalı Kümeleme Analizi (Hierarchical Cluster Analysis) yöntemi uygulanmıştır. 
Ayrıca analizde veri seti -1 ve +1 arasında standardize edilirken, Ward tekniği 
uygulanmış ve değişkenler öklit kare uzaklıklarına göre analiz edilmişlerdir. Küresel 
servet dağılımının incelenebilmesi amacıyla Credit Suisse’nin 2016 yılı Küresel Servet 
Raporu’ndan derlenen ve aşağıda listelenen 10 farklı değişken kullanılmıştır. Küme 
üyelikleriyle ilgili dendogram sonuçlarına göre ülkelerin 5 kümede ele alınması uygun 
görülmüştür. 

Tablo 1: Veri Seti 
Değişken Veri Kaynağı 
1. Toplam Servet (USD) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
2.Yetişkin Başına Servet (USD) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
3.Yetişkin Başına Finansal Servet (USD) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
4.Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet (USD) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
5.Yetişkin Başına Borç (USD) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
6.10,000 USD ve aşağısı servete sahip nüfus (%) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
7.10000-100000 USD arası servete sahip nüfus (%)  Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
8.100,000 -1 milyon USD arası servete sahip nüfus (%) Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
9.1 milyon USD ve üzeri servete sahip nüfus (%)  Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 
10. Servet Gini Katsayısı % Credit Suisse, 2016,Global Wealth Report 

Daha sonra belirlenen grupların anlamlılığını tespit etmek için Ayırma Analizi 
(Discriminant Analysis) yöntemi kullanılmıştır. Ayırma analizi, belirlenmiş olan 
kümeleme değişkenlerinin, incelenen ülkelerin kümelenmesini ne ölçüde başardığını 
göstermektedir. Ayırma analizini kümeleme analizinden ayıran temel fark, ayırma 
analizinde grupların önceden biliniyor olmasıdır (Özdamar, 2004, ss. 355–356). 
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Kümeleme Analizi ve Ward Yöntemi 

Kümeleme analizi yönteminde gözlenen birimlerin (bu araştırmada ülkelerin) 
ölçülen tüm değişkenler üzerindeki değerlerini hesaplamak ve aralarındaki benzerlikleri 
belirlemek amacıyla uzaklık, korelasyon veya kategorik verilerin benzerlik ölçüleri 
kullanılmaktadır. Analizin sonucunda bir kümeyi oluşturan birimlerin ortak özelliklere 
sahip olduğu ve diğer kümelerdeki birimlerin özelliklerinin ise birbirlerinden 
farklılaştığı görülecektir. Bunun anlamı; kümelerin kendi içerisinde homojen olduğu; 
kümeler arasında ise heterojenliğin söz konusu olduğudur. Kümelemenin başarılı 
olduğu durumlarda, çok boyutlu uzayda gösterildiğinde, aynı küme içinde yer alan 
birimlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir; kümelemenin başarılı 
olmadığı durumlarda ise, farklı kümeler birbirinden oldukça uzakta görülecektir 

(Turanlı vd, 2006, s. 97; Güngör, 
1999, s. 123). Kümeleme analizini 
uygulamadan önce kümeleme 
yönteminin seçimine karar 
verilmesi önemlidir. Kümeleme 
analizi, veri matrisinde yer alan ve 
doğal gruplamaları kesin olarak 
bilinmeyen birimleri, değişkenleri 
ya da birim ve değişkenleri 
birbirleriyle benzer olan alt 
kümelere ayırmaya yardımcı olan 
yöntemler topluluğudur. (Firuzan 
vd, 2010, ss. 107-108). Kümeleme 
analizinde, genellikle küme sayısı 
önceden bilinmediği için yalnızca 
verilerin mevcut durumundan yola 
çıkarak kümeler elde edilir; 
bundan dolayı da sonuçlar gelecek 
tahmininde kullanılmamaktadır. 
Şunu belirtmek gerekir ki; 
kümeleme analizinde verilere 
ilişkin normallik varsayımı 
olmasına rağmen, yalnızca uzaklık 
değerlerinin normalliği yeterli 
görülmektedir (Turanlı vd., 2006, 
s. 97). Yukarıda da belirtildiği gibi 
Kümeleme analizi, doğal 
sınıflamaları olmayan durumlarda 
popülasyonda olası alt grup 
yapılarını tahmin etmekte 
kullanılan yöntemler topluluğudur; 
doğal gruplamaları önceden 
bilinen popülasyonlarda alt 
kümelerin incelenmesi Ayırma 
Analizi ile yapılır (Özdamar, 2004, 
s. 280). 
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Kümeleme Yönteminin Belirlenmesi  

Kümeleme analizi temelde; “Hiyerarşik Kümeleme” ve “Hiyerarşik Olmayan 
Kümeleme” olarak ikiye ayrılmaktadır. Hiyerarşik kümeleme, aşamalı olarak 
gerçekleşen ve ağaca benzer bir yapı oluşturmaktadır. Bu yöntem, Birleştirici ve Ayırıcı 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Birleştirici aşamalı kümeleme yöntemlerinde birimlerin 
birleştirilmesinde farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı olan Ward 
yöntemidir. Ward yönteminde grup içi homojenlik en çoklanarak kümeler oluşturulur. 
Küme içi kareler toplamı, homojenliğin ölçüsü olarak alınır. Bu yöntemde amaç küme 
içi kareler toplamını en küçüklemektir. Hiyerarşik kümeleme yöntemleri çok büyük 
örneklemleri analiz etmede uygun değildirler (Öz vd, s. 2009). Bu çalışmada da 
incelenen ülke sayısı 171 olmasından dolayı birbirine benzer ülke gruplarını belirlemek 
amacıyla hiyerarşik kümeleme analizi kullanılmıştır.  

En Küçük Varyans Bağlantı Kümeleme Yöntemi olarak da bilinen Ward Yöntemi 
Centroid ve Medyan bağlantı küme yöntemlerinin karma ve ağırlıklı biçimidir ve küme 
içindeki en küçük varyansı optimum kılmak için tasarlamıştır. Bu nedenle grup içi 
kareler toplamı veya hata kareler toplamı olarak da bilinir (Everitt vd, 2010, s. 77). 
Wishard (1969), küme merkezleri arasındaki kareli Öklid Uzaklıklar matrisini 
kullanarak Ward metodunun nasıl kullanılacağını matematiksel olarak göstermiştir 
(Yaylalı vd, 2005, ss.  5–6).  

Analiz ve Bulgular 
Bu çalışmada, ülkelere ait servet verileri değişken olarak göz önüne alınmış ve  

hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden biri olan Ward kümeleme yöntemine karar 
verilmiştir. Klasik kümeleme yöntemleri küme sayısını önceden vermemektedir. Küme 
sayısının belirlenebilmesi için dendogramlar ve grafik yöntemler kullanılmaktadır. 
Yukarıdaki şekilde Ward metoduna göre çizilen dendogram görülmektedir. Soldan sağa 
birbirine birbirine eşit 25 birim olarak ölçeklendirilen dendogramda birbirlerine en çok 
benzeyen ülkeler en kısa mesafede bir araya gelmektedir. Mesafe arttıkça benzerliğe 
bağlı olarak ilk oluşan kümeye yeni ülke ya da ülke grubu dahil olur. Birbirine en az 
benzeyen birimlerin ise en uzak mesafede bir araya geldiği görülmektedir (Tekin, 2015, 
s. 14). Mesafe 25 birime geldiği zaman tek bir küme oluşmaktadır ve tüm ülkeler bu 
küme içerisinde yer almaktadır. O halde mesafe ve küme sayısı, araştırmanın niteliğine 
ve amacına göre, optimum bir seviyede belirlenmelidir. Yukarıdaki şekildeki 
dendogramdan görülebileceği gibi 171 ülkeye ait servet ile ilişkili 10 değişkenin 5 
kümede farklılaştığı görülmektedir. Bu dendograma bakılarak 5 adet kümenin uygun 
olduğu söylenebilir. Grafiksel yöntemle küme sayısı araştırılırken önce 2 küme çözümü, 
daha sonra 3 küme çözümü ve bütünlük bozulana kadar diğer küme çözümleri sırayla 
denenmiştir ve 5 küme çözümünde karar kılınmıştır 2. Şekilde görülen dendogramda 2 
küme çözümünde dendograma göre 3. ve 4. kümelerin ortak bir küme oluşturdukları ve 
1,2. ve 5. kümelerin ise ortak diğer ikinci kümeyi oluşturdukları izlenmektedir. 3 küme 
çözümünde ise, 1. ve 5. kümelerin tek küme oluşturduğu, 3. ve 4. kümelerin tek bir 
küme oluşturduğu ve son olarak 2. kümenin tek başına ayrı bir küme oluşturduğu 
izlenmektedir.  
 

 
                                                
2 Her bir aşamadaki küme çözümlerine ilişkin aşamalı küme üyelikleri Ek-1’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Ward Yöntemine Göre 5 Kümenin Küme Üyelikleri 

Aşağıda yığışım diyagramı katsayılarına göre çizilen grafikte 5 küme çözümünün 
uygun olduğu görülmektedir. 

 
Grafik 4: Yığışım Diyagramı 

Diskriminant Analizi Sonuçları  

Yukarıda Ward Kümeleme analizi ile elde edilen 5 küme çözümü verilmiştir. 
Çalışmanın bundan sonraki aşamasında Ayırma (Discriminant Analizi) uygulanarak, 
Ward yöntemi ile ortaya çıkan kümelerin ne kadar başarılı bir şekilde ayrıldığı test 
edilmeye çalışılacaktır. Diskriminant Analizi, matematiksel tekniklerle grupların 
birbirinden en iyi şekilde ayrılmasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle, bağımsız 
değişkenlerin değerlerine bağlı olarak, hangi birimin hangi grupta yer aldığını ve ne 
kadar iyi tahmin edildiğini göstermektedir. Diskriminant Analizi, büyük bağımsız 
değişkenler seti ile bağımlı değişkenler arasında ilişkinin ortaya çıkarılması için uygun 
bir yöntemdir. Bundan dolayı, çalışmanın bundan sonraki aşamasında yukarıda 
belirlenen kümelerin tanımlanması amacıyla Diskriminant Analizi yapılması uygun 
görülmüştür (Kamışlı ve Girginer, 2010, s. 13). Küresel Servet Raporundan elde edilen 
ve ülkelerin servet kompozisyonlarını temsil ettiği düşünülen 10 değişken ile küme 

1. Küme  
(40 üye) 
 

Arnavutluk, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Azerbaycan, Barbados, Belize, Bosna Hersek, 
Brezilya, Cape Verde, Çin, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Ekvator Ginesi, Gabon, Gürcistan, 
Grenada, Endonezya, Jamaika, Ürdün, Lübnan, Libya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Fas, Panama, 
Paraguay, Peru, Filipinler, Romanya, Saint Vincent ve Grenadinler, Seyşeller, Solomon Adaları, 
Güney Afrika, Makedonya Cum., Tonga, Tunus, Türkiye 

2. Küme 
(73 Üye) 

Cezayir, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Benin, Bolivya, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, 
Kamboçya, Kamerun, Mrk. Afrika Cum., Çad, Komoros, Kongo, Fildişi Sahili, Dem. Kongo Cum., 
Cibuti, Mısır, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gambiya, Gana, Gine, Guyana, Haiti, Hindistan, İran, Kazakistan, 
Kenya, Kırgızistan, Lao Halk Dem. Cum., Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malawi, Maldivler, Mali, 
Moritanya, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibya, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Pakistan, 
Papua Yeni Gine, Moldova , Rusya Federasyonu, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, 
Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Svaziland, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Uganda, 
Ukrayna, Tanzanya, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve. 

3. Küme 
(6 Üye) 

Avustralya, Danimarka, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, İsviçre 

4. Küme 
(19 Üye) 
 

Avusturya, Belçika, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, 
Yeni Zelanda, Katar, Singapur, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, A.B.D., Tayvan. 

5. Küme 
(33 Üye) 
 

Bahamalar, Bahreyn, Bulgaristan, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cum., Dominika, 
Estonya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Mauritius, Karadağ, 
Umman, Polonya, Portekiz, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Samoa, Suudi Arabistan, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, Trinidad ve Tobago, Türkmenistan, Uruguay 
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sayısı hakkında öncül bir bilgiye sahip olunmadığından Hiyerarşik Küme 
Yöntemlerinden Ward yöntemi uygulanmış ve bu yönteme göre 5 kümenin uygun 
olacağı görülmüştür. Diskriminant analizinin birinci amacı, bu 10 değişkene göre Ward 
Yöntemi ile elde edilmiş 5 kümenin ortalamalarının anlamlı fark gösterip 
göstermediğini belirlemektir. Ward yönteminde kullanılan değişkenler ile Diskriminant 
analizi uygulanarak böyle bir gruplama yapılıp yapılmayacağına veya bu grupların 
farklılaşıp farklılaşmadığına karar verilecektir. İkinci amaç; Diskriminant analizi ile 5 
kümeyi birbirinden ayıran en önemli değişkeni ve önemsiz değişkenleri saptamaktır 
(Öztürk ve Yıldız, 2012, s. 29). Diskriminant analizinin üçüncü amacı, 10 değişken için 
diskriminant değerlerine göre sınıflandırmaktır. Diskriminant analizi, kümeler arası 
varyans/ küme içi varyans oranını maksimize ederek bu amacı gerçekleştirmektedir. Bu 
oranın maksimum olması, kümeler arası varyansın en büyük, küme içi varyansın ise en 
küçük olması durumunda gerçekleşecektir. Bu durumda ülkeler birbirinden farklılık 
gösterecek şekilde sınıflandırılmaktadır. Böylece, farklılaşan ülkeleri ortaya çıkarmada, 
bu koşulu sağlayan ülkelere ait bağımsız değişkenler de saptanabilecektir. 

Diskriminant Analizi Bulgular 
Ward Kümeleme analizinde de kullanılan toplam 10 bağımsız değişken ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. Küresel servet dağılımının tanımlayıcı istatistikleri 5 küme için her 
bir kümenin ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 3’de verilmiştir. Grup 
ortalamaları, değişkenlerin ortalamalarının gruplar arasında farklı olup olmadığı 
hakkında bir fikir vermektedir. Buna ek olarak, grup ortalamaları ve grup standart 
sapmaları, 5 grup için özellik profili çıkartmak için kullanılabilir. Tablo 3 grup 
ortalamaları değişkenler için farklı olduğunu göstermektedir:  

Tablo 3: Küme Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

 
Değişkenler 1. Küme 2. Küme 3. Küme 4. Küme 5. Küme 

  Ortalama 
Standart 
Sapma Ortalama 

Standart 
Sapma Ortalama 

Standart 
Sapma Ortalama 

Standart 
Sapma Ortalama 

Standart 
Sapma 

Toplam Servet  883 3691 107 389 2072 2461 9530 19328 346 789 
Yetişkin Başına 
Servet 17844 9003 3416 2705 372440 106418 223881 55769 52204 39814 

Yetişkin Başına 
Finansal Servet 6386 5257 1275 1255 207363 92636 140216 52126 26509 26644 

Yetişkin Başına 
Finansal Olmayan 
Servet 

13859 6421 2438 2215 262771 69546 125019 35327 36035 26543 

Yetişkin Başına 
Borç 2402 2573 296 478 97694 25644 41353 14953 10339 11867 

10,000 Dolar ve 
Altı Servete Sahip 
Nüfusun Oranı 

69,3 7,9 95,9 3,6 24,0 10,5 23,8 6,5 39,3 11,9 

10000-100000 
Arası Servete 
Sahip Nüfusun 
Oranı 

28,6 7,3 3,8 3,4 19,7 7,6 31,7 6,8 52,0 7,2 

100,000 -1 Milyon 
Dolar Arası servete 
Sahip Nüfusun 
Oranı 

1,93 ,77 ,25 ,21 49,6 6,26 41,3 8,25 8,2 7,09 

1 Milyon Dolar ve 
Üzerinde Servete 
Sahip Nüfusun 
Oranı 

,13 ,09 ,01 ,03 6,6 2,57 3,09 1,13 ,41 ,44 

Servet Gini % 
Katsayısı 77,3 5,59 79,6 7,76 76,13 7,53 73,96 6,00 70,40 7,05 

Küme Üye Sayıları 40 73 6 19 33 
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Normal dağılım, eşit kovaryans, çoklu bağlantı olmaması, diskriminant analizinin 
optimal olabilmesi ve yanlış sınıflandırmayı en aza indirmek için sağlanması gereken üç 
varsayımdır. Yapılan normallik testleri sonucunda “Servet Gini Katsayısı” değişkeni 
dışındaki değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadıkları görülmüştür. Logaritmik 
dönüşümü yapılan tüm değişkenler için normal dağılımı sağladıkları, basıklık ve 
çarpıklık değerlerinin (-1, +1) arasında olduğu görülmüştür. Ancak çalışmanın ilk 
bölümünde Ward yöntemine göre kümelenen değişkenler logaritmik dönüşüme tabi 
tutulmadığından, Diskriminant Analizi için de dönüştürülmemiş değişkenler 
kullanılmıştır.  

Diskriminant analizini yapmak için temel varsayımlardan bir diğeri, 
ortalamalarının büyük ölçüde farklı olmasına rağmen grupların eşit varyans-kovaryans 
matrislerine sahip olmalarıdır. Bu varsayım, Box's M testi ile sınanır. Bu testte sıfır 
hipotezi (H0), grupların varyans-kovaryans matrislerinin aynı olmasıdır. 0.00'luk bir P-
değeri (sig), boş hipotezin reddedildiği anlamına gelir; dolayısıyla, varsayımın ihlal 
edildiği anlamına gelir. Bununla birlikte, 0.05'den küçük bir değer, diskriminant 
fonksiyonun tahmini olasılığını otomatik olarak iptal etmez. Her ne kadar varsayım ihlal 
edilmiş olsa da, çoğu zaman, diskriminant fonksiyonu, geçerlik kontrolü sırasında 
geçerli bulunabilir. Bu varsayımın ihlali, sapan  değerler nedeniyle olması durumunda 
büyük bir örneklem boyutu ile çalışılıyorsa, modelin yüksek doğruluk oranı ile 
tahminine bir sorun teşkil etmez. Tabachnick ve Fidell, (1996) eğer ihlal, sapan  
değerlerden (outliers) kaynaklı bir çarpıklık (Skewness) nedeniyle değilse bunun bir 
problem olmadığını, eğer örneklem büyüklüğünden kaynaklanıyorsa bu durumda da 
ayırma fonksiyonlarının tahmini geçerliliğine bakılarak, örneklemin isabet oranına göre 
kontrol edilebileceğini belirtmişlerdir.  

Diskriminant analizinde öncelikle grup kovaryans matrislerinin eşitliği 
varsayımının veri seti üzerinde geçerliliğini test etmek amacıyla, Box’s M testi 
yapılmıştır. Anlamlı Box-M istatistiği, eşit olmayan kovaryans matrislerini veya 
normallikten sapmayı veya her ikisini göstermektedir (Albayrak, 2006, s. 63; Görener, 
2013, s. 155).  

Veriler Box-M istatistiği ile test edildiğinde sonuç kovaryans matrislerinin eşit 
olmadığını göstermektedir. (Box’s M=3575,791, F=29,193, p<0,000). Box’s M testi 
sonucuna göre gruplar arası varyans kovaryans matrisleri homojen değildir (p=0.000). 
Kovaryans matrisleri homojenliği varsayımı sağlanamadığında, bu varsayımı 
kullanmayan karesel (quadratic) diskriminant analizi uygulanmasının uygun olacağı 
belirtilmiştir (Boyacıoğlu ve Kara, 2007, s. 207). Bu nedenle ayrı kovaryans 
matrislerine (havuzlanmış kovaryans matrisinin öngörülen kullanımı yerine) göre 
sınıflandırma seçilir (Firuzan vd, 2010, s. 112). Ayrı kovaryans matrislerini kullanmak, 
kovaryans matrislerinin eşitsizlik problemini ortadan kaldırmanın bir yoludur. Ayrı 
kovaryans matrislerini kullanarak gerçekleştirilen sınıflandırma sonuçları, kuadratik 
diskriminant analiz sonuçlarına benzer sonuçlar vermektedir (Saithanu vd, 2014, s. 76; 
Dechaume-Moncharmont vd, 2011, s. 80). Bununla birlikte, anlamlılık oranı (p-değeri) 
çok düşük olduğu için, değişkenlerin tek değişkenli normallikleri kontrol edilmiştir. 
Çünkü diskriminant analizi sapan değerlere oldukça duyarlı bir analizdir. Bu nedenle, 
sapan değerler belirlenmeli ve analizden çıkarılmalıdır (Uddin vd, 2013, s. 157). 
Değişkenlerin tek değişkenli normallik testi sonuçlarına göre, bazı değişkenlerin 
çoğunun normal dağılım izlemediğini göstermektedir. Çalışmada kullanılan gözlem 
sayısı az olduğu için (171 ülke), normal dağılmayan değişkenlere ait gözlemler 
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analizlerden çıkarılmamıştır. Aynı zamanda gözlem sayısının arttırılması da (neredeyse 
ana kütle ile çalışıldığından) mümkün değildir. Değişkenlerin normal dağılıma uymayan 
gözlemleri temizlendiğinde daha yüksek isabet oranına sahip ve daha iyi tahmini ayırt 
edicilik fonksiyonları elde edilebilir. Ancak sapan değerlerin temizlenmesi gözlem 
sayısının azalmasına yol açacak ve aynı zamanda ABD, İsviçre, Japonya, İzlanda gibi 
önemli bilgi içeren gözlemlerin dışarıda bırakılması anlamına gelecektir. Uddin ve 
arkadaşlarına göre (2013); bu varsayımın ihlal edilmesi ayırma fonksiyonlarının tahmini 
geçerliliği, örneklemin isabet oranına göre kontrol edilebilir. Bu nedenle bu ülkeler 
analizden çıkarılmadan diskriminant analizinin sonraki aşamalarına geçilmiştir. 

Bir diğer varsayım; diskriminant analizinde bağımsız değişkenler arasında çoklu 
doğrusallık olmamasıdır. Korelasyon matrisi, değişkenlerin çoklu doğrusallığını kontrol 
etmek için kullanılabilir. Buna ek olarak, bir bağımsız değişken ile bağımsız 
değişkenlerin geri kalanı arasındaki ilişki kontrol edilmelidir. Çoklu doğrusallık 
problemi, aşamalı diskriminant analizi kullanılarak da çözülebilir. Verilerde çoklu 
doğrusallık bulunursa düzeltilmelidir (Uddin vd, 2013, s. 157). Değişkenler arasındaki 
çoklu doğrusal bağlantıyı test etmek için yapılan tolerans testlerine göre “Yetişkin 
Başına Borç” ve “100.000-1 Milyon Dolar Arasında Servete Sahip Nüfusun Oranı” 
değişkenleri diskriminant analizinden çıkarılmıştır.  

Diskriminant analizinde fonksiyonların ne kadar önemli olduğunun 
belirlenmesinde Öz Değer, Kanonik Korelasyon ve Wilks’ Lambda istatistiklerine 
bakılmaktadır (Altuntaş ve Tan, 2017, s. 381). Bu istatistikler oluşturulan 
fonksiyonların grupları anlamlı olarak birbirinden ayırıp ayıramadığını göstermektedir. 
Öz değer, diskriminant analizinin ne kadar değerli olduğunu değerlendirmede kullanılan 
bir istatistiktir. Öz değerler, bağlı değişkendeki varyansın fonksiyonların her biri 
tarafından ne kadarlık bir bölümünün açıklanabileceğini göstermektedir (Oğuzlar, 2006, 
s.79). Öz değerin “0” olması, diskriminant analizinin herhangi bir ayırıcılık değerinin 
olmadığını gösterir. Kalaycı (2005); kesin bir değer olmamakla birlikte 0.40’tan büyük 
öz değerler iyi olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. Kanonik korelasyon değerleri 
ise, 0.0 ve 1.0 arasında değerler alarak, fonksiyonun gruplar arasında ne kadar iyi 
ayrımcı olduğunun göstergesi durumundadır. Başka bir ifadeyle kanonik korelasyon, 
diskriminant skorları ve gruplar arasındaki ilişkiyi ölçer ve toplam varyansı gösterir. 
Gruplar arasındaki fonksiyonun iyi bir ayrımcı olabilmesi için, yüksek kanonik 
korelasyon değerleri elde edilmelidir (Kamışlı ve Girginer, 2010, s. 14-15). 

Tablo 4: Diskriminant Analizi İçin Özdeğerler ve Kanonik Korelasyonlar. 

 

Özdeğerler 

Fonksiyon Özdeğer Varyansın % Birikimli % Kanonik Korelasyon 

1 18,320a 62,7 62,7 ,974 

2 8,546a 29,3 92,0 ,946 

3 2,279a 7,8 99,8 ,834 

4 ,058a ,2 100,0 ,233 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi Ward Kümeleme yöntemine göre başlangıçta 
belirlenen beş grup olduğu için 4 diskriminant fonksiyonu oluşturulmuştur. Özdeğerin 
büyük olması bağımlı değişkendeki varyansın daha büyük bir kısmının elde edilen 
fonksiyon tarafından açıklanabildiğini göstermektedir. Kanonikal diskriminant 
fonksiyonları toplam varyansın %100’ünü açıklamaktadır. Tablo 4’de görüldüğü üzere, 
birinci diskriminant fonksiyonu öz değeri 18,320 iken, toplam varyansın %62,7’sini 
açıklamakta, ikinci diskriminant fonksiyonu öz değeri 8,546 ve toplan varyansın 
%29,3’ünü açıklamakta ve üçüncü fonksiyon öz değeri 2,279 ve varyansın %7,8’ini 
açıklamaktadır. İlk üç fonksiyonun değeri istatistiki bakımdan anlamlıdır. Birinci 
fonksiyonun Kanonik Korelasyonu 0,97 ikinci fonksiyonun ise 0,94’ ve üçüncü 
fonksiyon ise %83’dür. Burada ilk fonksiyona ait Kanonik Korelasyon Katsayısı 0.974 
olarak elde edilmiştir. Katsayının karesi (r2) 0.948’dir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkeni % 94,8 oranında açıkladığı görülmüştür. İkinci fonksiyona ait Kanonik 
Korelasyon Katsayısı 0.946 olup, bağımlı değişkendeki varyansın % 89,4’ünü 
açıklayabilmektedir. Üçüncü fonksiyona ait Kanonik Korelasyon Katsayısı 0.834; 
bağımlı değişkendeki varyansın % 69,5’ini açıklamaktadır.  

Wilks’ Lambda istatistiği ise, diskriminant skorlarındaki toplam varyansın gruplar 
arasındaki farklar tarafından açıklanamayan kısmını (oranını) gösterir. Lambda’nın “1” 
olması, gözlenen grup ortalamalarının farklı olmadığını gösterirken, 1’den küçük 
değerler ise grup ortalamalarının farklı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5: Wilks’ Lambda Değerleri 

Wilks' Lambda 

Fonksiyon Testi Wilks' Lambda Ki-Kare Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 

1 through 4 ,002 1056,325 32 ,000 

2 through 4 ,030 572,179 21 ,000 

3 through 4 ,288 203,296 12 ,000 

4 ,946 9,151 5 ,103 

Diskriminant analizinde bağımsız değişkenlerin önemlerinin değerlendirilme-
sinde, diskriminant fonksiyonu katsayıları ve yapı matrisindeki her bir bağımsız 
değişkenin yükü önemlidir. Tablo 5’de Wilks’ Lambda değerlerine göre; birinci 
fonksiyonun değeri 0,000 anlamlılık düzeyinde 0,002 (yani toplam varyansın %0,02’si) 
ve ikinci fonksiyonun değeri 0,000 anlamlılık düzeyinde 0,03 (yani toplam varyansın 
%0,3’ü) ve üçüncü foksiyonun 0,000 anlamlılık düzeyinde 0,288 (yani toplam 
varyansın yaklaşık %29’u) gruplar tarafından açıklanamamaktadır. İlk üç fonksiyon 
grupları anlamlı bir şekilde ayırabilmiştir. İlk üç fonksiyonun değeri istatistiki bakımdan 
anlamlıdır (P <0.01 ve P <0.05). Anlamlılık düzeyine bakıldığında diskriminant 
fonksiyonlarının ayırt etme gücü anlamlı bulunmaktadır. 

Seçilen değişkenlerin grupları anlamlı olarak ayırıp ayırmadığını test etmek için 
değişkenlerin Wilks’ Lambda ve F istatistikleri hesaplanmıştır. Böylece, bağımsız 
değişkenlere göre beş kümede anlamlı farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. 
Test sonuçlarına göre 8 değişken için kümeler arasındaki farkların tümünün 0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bir bağımsız değişkene ilişkin 
Wilks’ Lambda değeri küçüldükçe, o değişken diskriminant fonksiyonuna o kadar fazla 
katkıda bulunduğu söylenebilir. Wilks’ Lambda değeri 0 ile 1 arasında değer alır. Bu 
değer “0” eşit olursa küme ortalamalarının farklı olduğu, eğer “1” eşit olursa küme 
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ortalamalarının benzer olduğu ya da küme ortalamaları arasında ayrım olmadığı 
anlamına gelir (Zor ve Akın, 2008, s. 189). Sekiz değişkenin Wilks’ Lambda 
değerlerine göre; 1’e en yakın değerler alan “Toplam Servet” ve “Servet Gini % 
Katsayısı” değişkenlerinin kümeleri ayırmada etkisiz oldukları, diğer değişkenlerin ise 
kümeleri ayırmada etkili değişkenler olduğu yorumu yapılabilir. Fakat ayırmada en 
etkili faktörün hangisi olduğuna karar vermek için standartlaştırılmış diskriminant 
fonksiyonlarının ve yapı matrisin incelenmesi gerekmektedir.  

Tablo 6: Diskriminant Analizi Sonucu Elde Edilen Wilks' Lambda Grup 
Ortalamalarının Eşitliği Testi 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Toplam Servet  ,837 8,097 4 166 ,000 

Yetişkin Başına Servet ,107 346,841 4 166 ,000 

Yetişkin Başına Finansal Servet ,187 180,196 4 166 ,000 

Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet ,113 326,887 4 166 ,000 

10,000 Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı ,066 588,196 4 166 ,000 

10000-100000 Arası Servete Sahip Nüfusun Oranı ,091 412,749 4 166 ,000 

1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete Sahip Nüfusun Oranı ,145 245,624 4 166 ,000 
Servet Gini % Katsayısı ,795 10,723 4 166 ,000 

Tablo 7: Kanonikal Diskriminant Katsayıları 
Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyon Katsayıları 

 Fonksiyon 
1 2 3 4 

Toplam Servet (Dolar) -,279 -,056 -,032 -,533 
Yetişkin Başına Servet (Dolar) 2,842 1,714 -3,784 1,204 
Yetişkin Başına Finansal Servet (Dolar) -,946 -1,139 1,865 1,275 
Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet (Dolar) -,946 -1,014 2,831 ,699 
10,000 Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı 1,943 ,628 1,400 1,223 
10000-100000 Dolar Arası Servete Sahip Nüfusun Oranı ,943 1,412 1,201 ,677 
1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete Sahip Nüfusun Oranı -1,188 -,074 ,900 -2,146 
Servet Gini % Katsayısı -,100 ,127 -,160 -,787 

Standartlaştırılmış ayırma fonksiyonu katsayıları, regresyon analizindeki beta 
katsayıları ile aynı amaca hizmet etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bağımlı değişkenin 
tahmininde bağımsız değişkenin göreceli önemini göstermektedir. Standartlaştırılmış 
katsayıların kullanılmasının sebebi, bağımsız değişkenlerdeki farklı ortalamalar ve 
farklı standart sapmaların etkilerini ortadan kaldırmaktır (Karagül ve Özdemir, 2009, s. 
56, Oğuzlar, 2006, s. 82). Zor ve Akın (2008) standart olmayan kanonik diskriminant 
katsayılarının, sınıflandırmada kullanılacak olan diskriminant değerlerinin 
hesaplanmasında kullanıldığını ve bu katsayıların, her bir değişkenin diskriminant 
değerlerinin hesaplanmasındaki mutlak katkısını göstermekle birlikte, değişkenlerin 
katkılarını birbirleriyle karşılaştırılmasında yanıltıcı olabildiklerine dikkat çekmişlerdir. 
Değişkenlerin standart sapmalarının farklı olması, bir değişkendeki bir birimlik 
değişimin diğer bir değişkendeki bir birimlik değişimden farklı anlam taşıdığını 
göstermektedir. Bundan dolayı, her bir değişkenin ayırma fonksiyonuna katkısı 
karşılaştırılırken standart diskriminant katsayıları kullanılmaktadır. Bu nedenlerle 
standartlaştırılmış ayırma fonksiyon katsayıları, değişkenlerin fonksiyon üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesinde korelasyonlara tercih edilmesi gerekir (Zor ve Akın, 
2008, s. 192). Standartlaştırılmış katsayılar incelendiğinde “Yetişkin Başına Servet” 
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değişkeni, modelin ilk iki fonksiyona en fazla katkıda bulunan faktör olarak ortaya 
çıktığı görülmektedir. İlk fonksiyon için; “Yetişkin Başına Servet (Dolar)”, “10,000 
Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı”, “1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete 
Sahip Nüfusun Oranı”nın en etkili değişkenler olduğu, diğer değişkenlerin etkisiz 
olduğu görülmektedir.  

Diskriminant fonksiyonunu yazabilmek için, kanonik diskriminant katsayılarının 
incelenmesi gerekmektedir. Diskriminant fonksiyonunun belirlemek için elde edilen 3 
adet fonksiyon ve fonksiyon içerisinde bulunan değişkenlerin standartlaştırılmamış 
katsayılardan türetilen ayırma fonksiyonu şu şekildedir: 

Fonksiyon: 1 

Z1= -20,953 - 0,000042 X1 + 0,000090 X2  -0,000036 X3 -0,000046 X4 + 0,258853 X5 + 
0,160083 X6 -1,925228 X7 -0,014332 X8 

Fonksiyon:2 

Z2= -12,337425-0,000009 X1 +0,000054 X2  -0,000043 X3 -0,000049 X4 + 0,083597 X5 + 
0,239629 X6 -0,120063 X7+ 0,018164 X8 

Fonksiyon: 3 

Z3== -17,001939-0,000005 X1 -0,000119 X2  + 0,000071 X3 +0,000137 X4 + 0,186554 X5 + 
0,203830 X6+1,458608 X7-0,022877 X8 

Z= Diskriminant Skoru 
X1= Toplam Servet (Dolar) 
X2=Yetişkin Başına Servet (Dolar) 
X3=Yetişkin Başına Finansal Servet (Dolar) 
X4=Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet (Dolar) 
X5=10,000 Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı 
X6=10000-100000 Dolar Arası Servete Sahip Nüfusun Oranı 
X7=1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete Sahip Nüfusun Oranı 
X8=Servet Gini % Katsayısı 
Yapı matrisinin katsayıları, faktör yüklemeleri veya kanonik yüklemeler olarak 

bilinir. Bir faktör yüklemesi, değişken ve tahmini ayırt edicilik fonksiyonu arasındaki 
korelasyonu temsil eder. Bir faktör yüklemesinin karesi ile değişkenin bağımlı 
değişkende açıklayabileceği değişimi belirleyebiliriz. Katsayı ne kadar büyük olursa, 
grup üyeliğinin belirlenmesinde o kadar önemlidir. Dolayısıyla, analizde bağımsız 
değişkenlerin öneminin değerlendirilmesinde, katsayının mutlak boyutu 
kullanılmaktadır (Yüksel, 2004, s. 53). Yapı matrisi, matriste yer alan her bir değişkenin 
ayırma fonksiyonu ile olan korelasyonunu gösterilmektedir. 

Tablo 8: Yapı Matrisi 
 Fonksiyon 

1 2 3 4 
10,000 Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı ,823* -,450 ,125 -,266 
Yetişkin Başına Servet (Dolar) -,638* -,324 ,073 ,032 
Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet (Dolar) -,610* -,311 ,320 ,047 
1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete Sahip Nüfusun Oranı -,506* -,358 ,245 -,168 
Yetişkin Başına Finansal Servet (Dolar) -,456* -,246 -,050 ,080 
10000-100000 Arası Servete Sahip Nüfusun Oranı -,434 ,871* ,051 ,212 
Servet Gini % Katsayısı ,078 -,120 ,008 -,624* 
Toplam Servet (Dolar) -,075 -,035 -,182 -,293* 

Yapı matrisi değişkenlerin grup üyeliklerini belirlemede en önemliden en düşük 
öneme sahip olana göre düzenlenmiştir. Bir değişkenin katsayısının karesi, bağımlı 
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değişkende bir değişken tarafından açıklanabilen varyasyon hesaplanabilir. Örneğin, 
“10.000 dolar altı servete sahip nüfus oranı” için grup üyeliklerinde % 82,3'lik (= 
0,6773) % değişimi açıklayabilir. 

Tahmin edici özelliğe sahip olan değişkenlere bakıldığında, fonksiyon ile 
0.20’den daha az ilişkisi tespit edilen değişkenlerin, önemli olmadıkları söylenebilir. 
Tablo 8’de verilen sonuçlara bakıldığında, birinci fonksiyon ile en yüksek korelasyona 
sahip bağımsız değişkenin “10.000 Dolar Altı Servete sahip nüfusun oranı” (0.823) 
olduğu, en düşük korelasyona sahip bağımsız değişkenin ise “Toplam Servet” (-0.075) 
olduğu görülmektedir. İkinci fonksiyon ile en yüksek korelasyona sahip bağımsız 
değişkenin “10.000-100.000 Dolar Arası Servete Sahip Nüfus Oranı” (0.871) olduğu, en 
düşük korelasyona sahip bağımsız değişkenin ise “Toplam Servet” (-0.035) olduğu; 
üçüncü fonksiyon ile en yüksek korelasyona sahip bağımsız değişkenin “Yetişkin 
Başına Finansal Olmayan Servet” (0.320) olduğu, en düşük korelasyona sahip bağımsız 
değişkenin ise “Servet Gini Katsayısı” (0.008) olduğu görülmektedir. Birinci fonksiyon 
için önemsiz değişkenler “10.000-100.000 Dolar Arasında Servete Sahip Nüfusun 
Oranı”, “Servet Gini Katsayısı” ve “Toplam Servet” değişkenleri olmuştur. İkinci 
fonksiyon için ise tek önemli değişken “10.000-100.000 Dolar Servete Sahip Nüfusun 
Oranı” olduğu görülmektedir. 

Tablo 9: Ayrıştırma Fonksiyonları Ağırlıkları 
 Ward Yöntemi 

1 2 3 4 5 
Toplam Servet (Dolar) -,003 -,004 -,003 -,003 -,003 
Yetişkin Başına Servet (Dolar) ,005 ,006 ,003 ,005 ,005 
Yetişkin Başına Finansal Servet (Dolar) -,001 -,001 ,000 -,001 -,001 
Yetişkin Başına Finansal Olmayan Servet (Dolar) -,001 -,001 ,001 ,000 -,001 
10,000 Dolar ve Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı 18,666 19,005 15,736 15,529 18,230 
10000-100000 Arası Servete Sahip Nüfusun Oranı 18,126 17,611 15,198 15,209 18,410 
1 Milyon Dolar ve Üzerinde Servete Sahip Nüfusun Oranı -130,111 -137,050 -98,519 -119,074 -126,649 
Servet Gini % Katsayısı ,383 ,235 ,246 ,481 ,402 
(Sabit) -954,189 -963,140 -782,465 -706,146 -941,757 

Diskriminant analizinin başarısı, doğru sınıflandırma yüzdesine bağlıdır; bu oran 
ne kadar yüksek ise yapılan analizin o kadar başarılı olduğu söylenebilir. Tablo 10’daki 
sonuçlar incelendiğinde, 171 ülkenin 165’inin  (% 96,5’i) doğru bir şekilde 
sınıflandırılmış olduğu görülmektedir. Diskriminant fonksiyonunun toplam doğru 
sınıflandırma yüzdesi oldukça başarılı bir orana işaret etmektedir. Analiz sonucunda 
elde edilen fonksiyonlardan; 1. kümede yer alan 40 gözlem biriminin 38’i doğru 
atanmış, 2’si hatalı sınıflandırılmıştır (2. kümeye atanmıştır). 2 kümede yer alan 73 
gözlem biriminin tamamı doğru atanmıştır. 3. kümede yer alan 6 gözlem biriminin 5’i 
doğru kümede 1 gözlem ise hatalı olarak (4. küme). 4. kümede yer alan 19 gözlemin 
tamamı doğru kümeye atanmıştır. Son olarak 5. kümedeki 33 ülkenin 30’u doğru, 3’ü 
hatalı yerleştirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda tahmin edilen küme üyeliklerinin  
%96,5’i doğru tahmin edilmiştir. Hatalı küme yerleştirmelerinin ikinci en iyi küme 
olasılıkları doğru tahmin edilmiş ve aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 10: Çapraz Geçerlilik Yöntemi ile Ward Yöntemine Göre Elde Edilen 
Kümelerin Sınıflama Sonuçları 

Ward Yöntemi 
Tahmin Edilen Küme Üyelikleri 

Toplam 1 2 3 4 5 
Original Count 1 38 2 0 0 0 40 

2 0 73 0 0 0 73 
3 0 0 5 1 0 6 
4 0 0 0 19 0 19 
5 3 0 0 0 30 33 

% 1 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
3 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 100,0 
4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
5 9,1 0,0 0,0 0,0 90,9 100,0 

Cross-validatedb Count 1 37 3 0 0 0 40 
2 0 73 0 0 0 73 
3 0 0 5 1 0 6 
4 1 0 0 18 0 19 
5 3 0 0 0 30 33 

% 1 92,5 7,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
3 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 100,0 
4 5,3 0,0 0,0 94,7 0,0 100,0 
5 9,1 0,0 0,0 0,0 90,9 100,0 

a.Analiz için doğru sınıflandırma olasılığı%96,5’dir.  
b.Değerlendirme için doğru sınıflandırma olasılığı%95,3,dir.  

Diskriminant analizi sonuçları 6 ülkenin grubunu hatalı yerleştirmiş olup, bu 
ülkelerin ikinci en yüksek olasılıklarda doğru yerleştirdiği görülmektedir. Bu ülkeler 
sırasıyla; 23.Bulgaristan (5-1), 70.Endonezya (1-2), 89.Lüksemburg (3-4), 
118.Filipinler (1-2), 127. Saint Lucia (5-1), 154 Trinidad - Tobago (5-1) şeklinde 
sıralanabilir. 

Tablo 11: Hatalı Yerleştirilen Gözlemler ve İkinci En Yüksek olasılıklı Grup 

Gözlem 

Ward 
Yöntemi 
Sonucu 

Elde 
Edilen 
Grup 

En yüksek Olasılıklı Grup İkinci En Yüksek Olasılıklı 
Grup 

Tahmin 
Edilen 
Grup 

P(D>d | 
G=g) P(G=g 

| D=d) 

Kareli 
Mahalanobis 

Centroid 
Uzaklığı 

Grup P(G=g 
| D=d) 

Kareli 
Mahalanobis 

Centroid 
Uzaklığı p df 

 

23: Bulgaristan 5 1** ,326 4 ,825 4,644 5 ,175 7,746 

70: Endonezya 1 2** ,258 4 ,561 5,300 1 ,439 5,789 

89: Lüksemburg 3 4** ,000 4 ,647 37,653 3 ,353 38,864 

118:Filipinler 1 2** ,515 4 ,925 3,260 1 ,075 8,271 

127: Saint Lucia 5 1** ,519 4 ,935 3,234 5 ,065 8,569 

154 Trinidad- Tobago 5 1** ,454 4 ,886 3,663 5 ,114 7,767 

Tablo 12’de her bir kümenin ortalama ayırma fonksiyon değeri görülmektedir. 
Centroidler her bir değişken için ortalama skorlardır. Centroidlerin işaretleri 
yorumlamada önemlidir. Zıt işaretli grupların o değişken üzerinde ayrıştırıldığı 
söylenmektedir. Bu farklılıklar ANOVA’daki çoklu karşılaştırmalar gibi 
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yorumlanabilir. İlk iki diskriminant fonksiyonuna göre grup dağılımları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo 12: Ayrıştırma Fonksiyonları Grup Ortalamaları  (Centroids) 
Ward Yöntemi Fonksiyon 

1 2 3 4 
1 ,926 1,710 ,391 -,396 
2 3,465 -1,945 -,117 ,107 
3 -11,701 -6,724 5,634 ,000 
4 -7,791 -1,914 -3,014 -,047 
5 -2,174 4,555 ,495 ,270 

Aşağıda sınıflandırma haritasına göre en önemli ilk iki fonksiyon değerleri göz 
önüne alınarak grupların dağılımları gösterilmiştir (Altuntaş ve Tan, 2017, s. 386). 
Sınıflandırma haritasına göre gruplar toplam 5 kümeye ayrılmıştır. Sınıflandırma 
haritası kümelerin belirlenmesi grup numaraların karşılıklı olarak oluşturularak kendi 
içinde alan oluşturmuştur. Grubu oluşturan ülkelerin ataması ise kanonik diskriminant 
aracılığıyla olmaktadır. Sınıflama grup dağılımlarının yatay ekseninde 1. kanonik 
diskriminant fonksiyonu, dikey ekseninde 2. kanonik diskriminant fonksiyonu 
oluşturmaktadır. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Grafik: 5 Kanonik Ayrıştırma Fonksiyonları Grup Ortalamaları ve Uzaklıkları 
Sonuç ve Tartışma 

Credit Suisse’nin 2016 yılı Küresel Servet Raporu’na göre ülkelerin servet 
birikimlerinin göstergesi olan ve yukarıda listelenen 10 farklı değişken ile yürütülen 
Kümeleme Analizi sonuçları, küresel servet bileşenlerine göre ülkelerin 5 farklı kümede 
sınıflanabileceğini göstermiştir. Ward yönteminin kullanıldığı Kümeleme analizine göre 
gelişmiş Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın aynı küme içerisinde (4. Küme) yer aldığı, 
aynı zamanda petrol zengini Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu kümede yer 
aldığı görülmektedir. Güney Amerika’nın doğusu ile genellikle Afrika ülkelerinin yer 
aldığı Rusya Federasyonu ve Kırgızistan’ı da içine alan 2. kümenin oluştuğu, 
Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 1. kümenin oluştuğu ve son olarak Doğu Avrupa 
ülkeleri ve bazı Orta ve Güney Doğu Asya ülkelerinin oluşturduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlar açısından kümeleme sonuçlarının gelişmişlik düzeyi ile paralellik arz ettiği 
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söylenebilir. Ancak analiz sonuçlarında 3. kümenin neden 4. kümeden ayrıldığı daha 
ayrıntılı analizler ile ortaya konmalıdır.  

Araştırmada, analiz edilen ülkelerin servet yapılarını belirleyen diskriminant 
fonksiyonları elde edilmiştir. Aşamalı diskriminant analizi sonucunda, ülkelerin servet 
yapılarını belirlemede önemli ayırma özelliğine sahip diskriminant fonksiyonları ile 1. 
kümeye ait ülkeler %95, 2. kümeye ait ülkeler %100, 3. kümeye ait ülkeler %83,3, 4. 
kümeye ait ülkeler %100 ve 5. kümeye ait ülkeler %90,9 doğrulukla ayırılabileceği 
saptanmıştır. Bu sonuç kurulan modelin başarılı olduğunu göstermektedir. Diskriminant 
analizi sonucunda, ülkelerin servet değişkenlerine göre ayırmaya en fazla katkısı olan 
bağımsız değişkenler birinci diskriminant fonksiyonuna göre “10.000 Dolar Altı Servete 
Sahip Nüfusun Oranı” olmuştur. İkinci diskriminant fonksiyonuna göre “10.000-
100.000 Dolar Arası Servete Sahip Nüfus Oranı” üçüncü diskriminant fonksiyonu ile en 
yüksek korelasyona sahip bağımsız değişkenin “Yetişkin Başına Finansal Olmayan 
Servet” değişkeni ülkeleri ayırmada en fazla katkısı olan değişkenler olmuştur.  

Bu açıdan “10.000 Dolar Altı Servete Sahip Nüfusun Oranı” ortalama %95’ile en 
fazla ülkenin yer aldığı 2. küme olarak belirlenmiştir. “10.000 Dolar Altı Servete Sahip 
Nüfusun Oranı” en düşük olduğu kümeler ise sırasıyla %23,87 ve %24 ile 4. ve 5. 
Kümelerdeki ülkelere aittir. Benzer bir tablo “10.000-100.000 Dolar Arası Servete 
Sahip Nüfusun Oranı” değişkeni için de ortaya çıkmaktadır. Bu oranın en yüksekten en 
düşük olduğu ülke kümeleri sıralandığında; en yüksek 5. küme, 4. küme, 1. küme, 3. 
küme ve 2. küme olarak sıralandığı görülmektedir.  
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Ek-1: 5 Aşamalı Küme Çözümü 

Ülkeler 5 Küme 
Çözümü Ülkeler 5 Küme 

Çözümü Ülkeler 5 Küme 
Çözümü 

1: Arnavutluk 1 1 1 1 58: Gürcistan 1 1 1 1 115: Papua Yeni Gine 2 2 2 1 
2: Cezayir 2 2 2 1 59: Almanya 4 3 3 2 116: Paraguay 1 1 1 1 
3: Angola 1 1 1 1 60: Gana 2 2 2 1 117: Peru 1 1 1 1 
4: Antigua ve Barbuda 1 1 1 1 61: Yunanistan 5 4 1 1 118: Filipinler 1 1 1 1 
5: Arjantin 1 1 1 1 62: Grenada 1 1 1 1 119: Polonya 5 4 1 1 
6: Ermenistan 2 2 2 1 63: Gine 2 2 2 1 120: Portekiz 5 4 1 1 
7: Avustralya 3 3 3 2 64: Guyana 2 2 2 1 121: Katar 4 3 3 2 
8: Avusturya 4 3 3 2 65: Haiti 2 2 2 1 122: Moldova 2 2 2 1 
9: Azerbaycan 1 1 1 1 66: Hong Kong 5 4 1 1 123: Romanya 1 1 1 1 
10: Bahamalar 5 4 1 1 67: Macaristan 5 4 1 1 124: Rusya Federasyonu 2 2 2 1 
11: Bahreyn 5 4 1 1 68: İzlanda 3 3 3 2 125: Ruanda 2 2 2 1 
12: Bangladeş 2 2 2 1 69: Hindistan 2 2 2 1 126: Saint Kitts ve Nevis 5 4 1 1 
13: Barbados 1 1 1 1 70: Endonezya 1 1 1 1 127: Saint Lucia 5 4 1 1 
14: Beyaz Rusya 2 2 2 1 71: İran 2 2 2 1 128: Snt. Vincent ve Gre. 1 1 1 1 
15: Belçika 4 3 3 2 72: İrlanda 4 3 3 2 129: Samoa 5 4 1 1 
16: Belize 1 1 1 1 73: İsrail 4 3 3 2 130: Sao Tome ve Principe 2 2 2 1 
17: Benin 2 2 2 1 74: İtalya 4 3 3 2 131: Suudi Arabistan 5 4 1 1 
18: Bolivya 2 2 2 1 75: Jamaika 1 1 1 1 132: Senegal 2 2 2 1 
19: Bosna-Hersek 1 1 1 1 76: Japonya 4 3 3 2 133: Sırbistan 2 2 2 1 
20: Botsvana 2 2 2 1 77: Ürdün 1 1 1 1 134: Seyşeller 1 1 1 1 
21: Brezilya 1 1 1 1 78: Kazakistan 2 2 2 1 135: Sierra Leone 2 2 2 1 
22: Brunei  5 4 1 1 79: Kenya 2 2 2 1 136: Singapur 4 3 3 2 
23: Bulgaristan 5 4 1 1 80: Kuveyt 5 4 1 1 137: Slovakya 5 4 1 1 
24: Burkina Faso 2 2 2 1 81: Kırgızistan 2 2 2 1 138: Slovenya 5 4 1 1 
25: Burundi 2 2 2 1 82: Lao Halk Dem.Cum. 2 2 2 1 139: Solomon Adaları 1 1 1 1 
26: Kamboçya 2 2 2 1 83: Letonya 5 4 1 1 140: Güney Afrika 1 1 1 1 
27: Kamerun 2 2 2 1 84: Lübnan 1 1 1 1 141: İspanya 5 4 1 1 
28: Kanada 4 3 3 2 85: Lesoto 2 2 2 1 142: Sri Lanka 2 2 2 1 
29: Cape Verde 1 1 1 1 86: Liberya 2 2 2 1 143: Sudan 2 2 2 1 
30: Mrk.Afrika Cum 2 2 2 1 87: Libya  1 1 1 1 144: Surinam 2 2 2 1 
31: Çad 2 2 2 1 88: Litvanya 5 4 1 1 145: Svaziland 2 2 2 1 
32: Şili 5 4 1 1 89: Lüksemburg 3 3 3 2 146: İsveç 4 3 3 2 
33: Çin 1 1 1 1 90: Madagaskar 2 2 2 1 147: İsviçre 3 3 3 2 
34: Kolombiya 1 1 1 1 91: Malavi 2 2 2 1 148: Suriye Arap Cum. 2 2 2 1 
35: Komorlar 2 2 2 1 92: Malezya 1 1 1 1 149: Tacikistan 2 2 2 1 
36: Kongo 2 2 2 1 93: Maldivler 2 2 2 1 150: Tayland 2 2 2 1 
37: Kosta Rika 5 4 1 1 94: Mali 2 2 2 1 151: Makedonya FYR 1 1 1 1 
38: Fildişi Sahilleri 2 2 2 1 95: Malta 5 4 1 1 152: Togo 2 2 2 1 
39: Hırvatistan 5 4 1 1 96: Moritanya 2 2 2 1 153: Tonga 1 1 1 1 
40: Kıbrıs 5 4 1 1 97: Mauritius 5 4 1 1 154: Trinidad ve Tobago 5 4 1 1 
41: Çek Cum. 5 4 1 1 98: Meksika 1 1 1 1 155: Tunus 1 1 1 1 
42: Dem. Kongo Cum. 2 2 2 1 99: Moğolistan 1 1 1 1 156: Türkiye 1 1 1 1 
43: Danimarka 3 3 3 2 100: Karadağ 5 4 1 1 157: Türkmenistan 5 4 1 1 
44: Cibuti 2 2 2 1 101: Fas 1 1 1 1 158: Uganda 2 2 2 1 
45: Dominika 5 4 1 1 102: Mozambik 2 2 2 1 159: Ukrayna 2 2 2 1 
46: Ekvator 1 1 1 1 103: Myanmar (Burma) 2 2 2 1 160: Birleşik Arap Emirlikleri 4 3 3 2 
47: Mısır 2 2 2 1 104: Namibya 2 2 2 1 161: Birleşik Krallık 4 3 3 2 
48: El Salvador 1 1 1 1 105: Nepal 2 2 2 1 162: Tanzanya 2 2 2 1 
49: Ekvator Ginesi 1 1 1 1 106: Hollanda 4 3 3 2 163: A.B.D. 4 3 3 2 
50: Eritre 2 2 2 1 107: Yeni Zelanda 4 3 3 2 164: Uruguay 5 4 1 1 
51: Estonya 5 4 1 1 108: Nikaragua 2 2 2 1 165: Vanuatu 2 2 2 1 
52: Etiyopya 2 2 2 1 109: Nijer 2 2 2 1 166: Venezuela 2 2 2 1 
53: Fiji 2 2 2 1 110: Nijerya 2 2 2 1 167: Vietnam 2 2 2 1 
54: Finlandiya 4 3 3 2 111: Norveç 3 3 3 2 168: Yemen 2 2 2 1 
55: Fransa 4 3 3 2 112: Umman 5 4 1 1 169: Zambiya 2 2 2 1 
56: Gabon 1 1 1 1 113: Pakistan 2 2 2 1 170: Zimbabwe 2 2 2 1 
57: Gambiya 2 2 2 1 114: Panama 1 1 1 1 171: Tayvan 4 3 3 2 
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Extensive Summary 

Introduction 
Wealth is often associated with money, savings, investments, owned houses and 

cars or other forms of financial capital. The wealth of a person or a household is 
measured by the assets they own. But one's total wealth (or net wealth) also includes 
debts at the same time. It differs from the concept of income in this regard. While 
income is flow variable, wealth is stock variable. Although wealth is more unevenly 
distributed than income, wealth inequality is directly related to income inequality. Asset 
types seen as wealth; the land, real estate, agricultural assets, vehicles, cash savings, life 
insurance accumulations, pension funds and personal property are included (Staunton, 
2015, pp. 4). 

In this study, inequalities in the distribution of wealth at the global level were put 
forward and it was attempted to explain that global wealth, like other socioeconomic 
inequalities, displayed a similar appearance. In the study, it is aimed to identify similar 
countries with wealth distribution by moving from global wealth inequality and global 
distribution of household wealth. On the other hand, it is aimed to monitor the 
differences between the wealth composition of households in underdeveloped, 
developing and developed countries. In line with these basic objectives; It was aimed to 
determine the characteristics of countries with similar wealth structures for 171 
countries. According to the similarities between the units studied in the study, clustering 
analysis method was used to collect and classify within certain groups, to reveal the 
common characteristics of the units and to make general definitions about these classes. 
In the last part of the study, Discriminant Analysis was applied to determine the 
significance of the groups obtained by the Cluster Analysis Method and the variables 
that are effective in group distinctions. 

Methodology 

Multidimensional statistical methods need to be used to determine the relative 
situations of the countries' global wealth composition to each other. Hierarchical Cluster 
Analysis method was applied to distinguish countries to groups. In addition, Ward 
technique was applied when the data set was standardized between -1 and +1 in the 
analysis and the variables were analyzed according to the euclidean square distances. In 
order to examine the global wealth distribution, 10 different variables were used, 
compiled from Credit Suisse's 2016 Global Wealth Report. According to the 
dendrogram results related to cluster membership, it was deemed appropriate to 
consider the countries in 5 clusters. 
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To identify the significance of the determined groups Discriminant Analysis 
method was used. Discriminant Analysis shows how well the set clustering variables 
achieve the cluster of the countries studied. The main difference that separates the 
Discriminant Analysis from the Clustering Analysis is that the groups are known in 
advance in the Discriminant Analysis (Özdamar, 2004, ss. 355–356). 

In this study, wealth data of countries are taken into consideration and Ward 
cluster method which is one of the hierarchical clustering methods is chosen. Classical 
clustering methods do not give the number of clusters in previously. Dendograms and 
graphical methods are used to determine the number of clusters. 5 cluster solutions 
obtained by Ward Clustering analysis are given. (Tekin, 2015, s. 14). 

Findings 

As a result of the clustering analysis, it can be seen in dendogram 10 variables 
associated with wealth of 171 countries differentiated in 5 clusters.  Looking at the 
dendogram, it can be said that 5 units are suitable. When the number of clusters was 
investigated by graphical method, 2 clusters were solved first, then 3 clusters were 
solved and the other clusters were tested until the integrity was broken and finally 5 
clusters solution was decided. In the obtained dendrogram, it was determined that the 
3rd and 4th clusters formed a common cluster according to the dendogram in the two 
cluster solutions. 1st, 2nd and the 5th cluster constituted the other common second 
cluster. In the three cluster solution, it is seen that the 1st and 5th clusters form a single 
cluster and the 3rd and 4th clusters form a single cluster. Finally, it is observed that the 
2nd cluster form a single cluster.Cluster memberships are seen in the following table 1. 

The success of the discriminant analysis depends on the correct classification 
percentage; the higher the rate, the more successful the analysis is. When the results are 
examined, it is seen that 165 of the 171 countries (96.5%) are correctly classified. The 
total correct classification percentage of the discriminant function is highly successful. 
From the functions obtained as a result of analysis; 38 of the 40 observing units in the 
first cluster are assigned correctly and 2 are incorrectly classified. All 73 observing 
units in the 2nd cluster are correctly assigned. 5 of the 6 observing units in the 3rd 
cluster are incorrect and 1 in the correct cluster. All 19 observations in the 4th cluster 
are assigned to the correct cluster. Finally, 30 of the 33 countries in the 5th cluster are 
placed correctly and 3 countries placed incorrectly. 96.5% of the cluster memberships 
estimated in line with these results are estimated correctly. The second best cluster 
probabilities of erroneous cluster placements are estimated correctly. Thus, according to 
the variables used in the study, it can be stated that 171 countries can be expressed  
significantly in 5 different clusters according to global wealth indicators. 
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Table 1: Memberships of Clusters 

Conclusion and Discussion 
The results of the Clustering Analysis which conducted with 10 different variables 

that are indicative of country wealth accumulation according to the Credit Suisse’s 
Global Wealth Report (2016), show that countries can be classified in 5 different 
clusters according to global wealth components. According to the clustering analysis 
used by the Ward method, it can be seen that the developed European countries and the 
United States occupied in the same cluster (4th Cluster) and at the same time the oil rich 
Qatar and the United Arab Emirates took place in this cluster.  

It appears that South America's east is formed by the 2nd cluster, including the 
Russian Federation and Kyrgyzstan, where African countries are often located. It is seen 
that Turkey was formed by the 1st cluster in which it was included, and finally Eastern 
European countries and some Central and South East Asian countries. For these results, 
it can be said that the clustering results are in parallel with the development level. 
However, in the results, the answer of the question that “why the 3rd cluster is separated 
from the 4th cluster” should be revealed by more detailed analyzes. 

 
 

 
 

1st Cluster 
(40 Members) 

Albania , Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Azerbaijan, Barbados, Belize, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil,  Cape Verde, China, Colombia, Ecuador, El Salvador, Ecuador Ginesi, 
Gabon,  Georgia, Grenada, Indonesia, Jamaica, Jordan, Lebanon, Libya, Malaysia, Mexico, 
Mongolia, Morocco,  Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Saint Vincent and the 
Grenadines, Seychelles, Solomon Islands ,  South Africa, Macedonia Cum., Tonga, Tunisia, 
Turkey. 

2nd Cluster 
(73 Members) 

Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia,  Cameroon, Mr. Africa Cum., Chad, Comoros, Congo, Ivory Coast, Dem. Congo 
Cum., Djibouti, Egypt,  Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Haiti, India, 
Iran, Kazakhstan, Kenya,  Kyrgyzstan, Lao People's Dem. Cum., Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Maldives, Mali, Mauritania,  Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea,  Moldova, Russian Federation, 
Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone,  Sri Lanka, Sudan, Suriname, 
Swaziland, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, Tanzania,  Vanuatu, 
Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

3rd  Cluster 
(6  Members ) 

Australia, Denmark, Iceland, Luxembourg, Norway, Switzerland. 

4th Cluster 
(19  Members ) 
 

Austria, Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Japan, Netherlands, 
New Zealand, Qatar, Singapore, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom, United 
States, Taiwan. 

5th  Cluster 
(33  Members ) 
 

Bahamas, Bahrain, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominica, 
Estonia, Greece, Hong Kong, Hungary, Kuwait, Latvia, Lithuania, Malta, Mauritius, 
Montenegro, Oman, Poland, Portugal, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Samoa, Saudi 
Arabia, Slovakia, Slovenia, Spain, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Uruguay. 
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Özet 
Bu araştırmada, Slemp ve Vella-Brodrick (2013) tarafından geliştirilen İş 

Becerikliliği (Job Crafting) Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış ve 
Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmada iş becerikliliğinin 
duygusal tükenme ile ilişkisi de ele alınmıştır.  Araştırma 125 sanayi işletmesi 
çalışanından elde edilen verilerle yürütülmüştür. İş becerikliliği ölçeğine yapılan 
doğrulayıcı faktör analizinde, üç faktörlü orijinal ölçek yapısı (görev becerikliliği, 
bilişsel beceriklilik ve ilişkisel beceriklilik) doğrulanmıştır. Ölçeğe yapılan güvenilirlik 
analizinde cronbach alfa katsayısı görev becerikliliği boyutu için 0,757, bilişsel 
beceriklilik boyutu için 0,860 ve ilişkisel beceriklilik boyutu için 0,844 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen tüm bulgular ülkemizdeki iş yaşamında çalışanların iş 
becerikliliği düzeyini belirlemede, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. 
Araştırma bulgularında, iş becerikliliğinin (görev becerikliliği) artmasıyla duygusal 
tükenme düzeyinde azalma olduğu gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İş Becerikliliği, Ölçek Uyarlama, Duygusal Tükenme. 

Abstract 
In this research the validity and reliability tests of the Job Crafting Scale 

developed by Slemp and Vella-Brodrick (2013) were conducted and adapted to the 
Turkish language. Furthermore, the relationship between job crafting and emotional 
exhaustion is also examined. Data were collected from 125 industrial operator 
employees. the results of the confirmatory factor analysis confirmed the fit of the three-
factor structure (task crafting, cognitive crafting and relational crafting). The cronbach 
alpha coefficients of task crafting, cognitive crafting and relational crafting dimensions 
were calculated as 0,757, 0,860 and 0,844 respectively. Findings have shown that job 
crafting scale is a reliable and valid instrument and it can be used in the work life in 
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Turkey. Findings have also shown that job crafting (task crafting) affects emotional 
exhaustion negatively and significantly. 
Keywords: Job Crafting, Scale Adaptation, Emotional Exhaustion. 

1. Giriş 
Örgütlerin çevresel değişimler karşısında rekabet üstünlüklerini sürdürebilmesi, 

bünyesindeki çalışanların motivasyonuna ve proaktif davranışlar sergilemesine bağlıdır 
(de Beer vd. 2016). Çalışan motivasyonunu sağlamanın bir yolu, çalışma koşullarını 
iyileştirmek ve çalışanların işlerini yeniden tasarlamaktır. Geleneksel bakış açısında söz 
konusu motivasyon, yöneticiler tarafından yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen işe 
ilişkin tasarımlarla sağlanmaya çalışılmıştır (Wrzesniewski vd. 2013). Fakat, 
yöneticilerin çalışan adına yaptığı bu uygulamalar her bir çalışanın istek ve ihtiyaçlarını 
dikkate alamadığı için beklenilen düzeyde etkili olamamıştır. Öte yandan yöneticilerin 
yaptığı bu uygulamalar çalışanı pasifleştirmiştir. Bu nedenle de son zamanlarda 
bireylerin kendi adına gerçekleştirdikleri alttan üste doğru gerçekleştirilen yeniden 
tasarlama yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır (Demerouti, 2014). Yazında 
nispeten yeni bir kavram olan, fakat çalışanın işindeki anlam duygusunu güçlendiren ve 
proaktif bir davranışı ifade eden iş becerikliliği (job crafting) bu yaklaşımlardan 
birisidir. İş becerikliliği, günümüz çalışanlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
karşılamada ve işlerdeki karmaşıklığın üstesinden gelmede önemli bir uygulamadır. Bu 
davranış ile çalışanlar işlerini kendilerine göre şekillendirmekte, işlerini daha anlamlı 
hale getirmekte, işleriyle daha fazla ilgilenmekte, üstlendiği görevleri kendi yeteneği ve 
ilgisiyle uyumlaştırmakta ve diğer çalışanlarla ilişkilerini düzenleme gibi değişiklikler 
gerçekleştirmektedir. Yapılan tüm bu değişimler psikolojik refahın (Slemp ve Vella-
Brodrick, 2014) ve olumlu duygulanımın artması (Slemp vd. 2015), işe bağlanma ve iş 
tatmininin sağlanması (de Beer vd. 2016) ve iş performansının yükselmesi (Tims vd. 
2012) gibi olumlu bireysel ve örgütsel çıktıları beraberinde getirmektedir. Duygusal 
tükenmenin azalması da söz konusu bu olumlu çıktılardan birisidir. Duygusal tükenme 
çalışanın işinde kendisini yetersiz ve güçsüz hissettiği bir durumu ifade eder. 
Çalışanların işlerini kendilerine göre şekillendirmesi ve yeteneklerine uygun hale 
getirmesi onların işindeki bu yetersizliği ve güçsüzlüğü azaltacaktır. 

Bu çalışmanın amacı iş becerikliliği kavramını teorik olarak açıklayarak, iş 
becerikliliği kapsamında değerlendirilen davranışları incelemek ve iş becerikliliği 
ölçeğini Türkçe’ye uyarlayarak, ölçeğin geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemektir. 
Ayrıca araştırma, iş becerikliliğinin çalışanların gerek bireysel gerekse örgütsel 
performansını belirlemede önemli bir algısını ifade eden duygusal tükenme ile ilişkisini 
de ele almıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. İş Becerikliliği (Job Crafting) 

Yazına Wrzesniewski ve Dutton tarafından kazandırılan iş becerikliliği (job 
crafting) kavramı, bireylerin fiziksel, bilişsel ve ilişkisel olarak işlerini değiştirmesini ve 
kişisel özelliklerine uyumlu hale getirmesini ifade etmektedir (Ingusci vd. 2016; 
Wrzesniewski ve Dutton, 2001). Bir diğer ifadeyle kavram, çalışanların işleriyle ilgili 
uygulamaları kişisel ilgi ve değerleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla giriştiği 
informal bir sürecin sonucudur (Slemp ve Vella-Brodrick, 2013). İş becerikliliği yoluyla 
çalışanlar işlerini ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre ayarlamakta, dolayısıyla da işlerini 
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değiştirmede aktif bir rol üstlenmektedir. Yapılan işte, yöneticiler yerine çalışanların 
aktif rol üstlenmesi iş becerikliliğinin proaktif bir davranış olduğunu göstermektedir 
(Grant ve Ashford, 2008). 

İş becerikliliği, bireylerin yaptıkları işte aktif bir rol oynadıkları, gelecek odaklı 
eylemler başlattıkları ve kişisel ihtiyaçlarına uygun koşullar yarattıkları proaktif bir 
davranıştır (Berg vd., 2010; Niessen, 2016). İş becerikliliğinde çalışanlar kişisel istek ve 
anlayışlarına göre ve kendi inisiyatifleri ile işlerinde fiziksel, bilişsel ve ilişkisel olarak 
davranış değişimleri gerçekleştirmektedir (Wrzesnieswski ve Dutton, 2001). Söz 
konusu davranışlar çalışanın yaptığı işte kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesini, 
işi kavramasını ve diğer çalışanlarla etkili bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Böyle bir 
durumda çalışan işinde pasif bir unsur olmaktan kurtulup, aktif bir rol üstlenmektedir.  

İş becerikliliği kavramını ‘iş talepleri-kaynakları modeli’ (JD-R) doğrultusunda 
ele alıp tanımlayabilmek de mümkündür (Petrou vd. 2012; Tims vd. 2012). JD-R 
modelinde iş talepleri, sürekli fiziksel veya bilişsel çaba gerektiren ve bu nedenle de 
belirli fizyolojik ve psikolojik maliyetlerle ilişkili olan işin fiziksel, sosyal ve örgütsel 
yönlerini ifade ederken; iş kaynakları, amaçlara ulaşmayı kolaylaştıran, fizyolojik ve 
psikolojik maliyetlerle ilgili iş taleplerini azaltan ve kişisel gelişimi artıran iş 
özelliklerini belirtir (Demerouti vd. 2001; Travaglianti vd. 2016). JD-R modeli bakış 
açısıyla iş becerikliliği; fiziksel, örgütsel ya da sosyal düzeyde iş taleplerini (örn; ağır 
işyükü ve zaman baskısı) ve iş kaynaklarını (örn; özerklik ve geribildirim) dengelemek 
amacıyla işin özelliklerinde gerekli değişimleri gerçekleştirme faaliyetidir (Bipp ve 
Demerouti, 2015). Model doğrultusunda iş becerikliliği davranışları çalışanların iş 
kaynaklarını artırırken, iş taleplerini en düşük düzeye taşımakta ve iş talepleri ile 
kaynaklarını dengelemektedir (Ingusci vd. 2016). Dolayısıyla iş becerikliliği, çalışanın 
işinde ortaya çıkan stresin üstesinden gelmesinde aktif bir rol üstlenmektedir (Niessen 
vd. 2016).  

Yazında iş becerikliliği davranışları farklı boyutlarda ele alıp değerlendirilmiştir. 
Örneğin Petrou ve arkadaşları (2012) ve Bipp ve Demerouti (2015) 3 (üç) ayrı iş 
becerikliliği davranışı tanımlamış ve bu davranışları şu şekilde ifade etmiştir: 

a- Kaynak arama: Geribildirim ya da bilgi sağlayıcı davranışları ifade eder 
(örn; iş arkadaşlarından ve yöneticilerden tavsiye istemek, iş performansına 
ilişkin geribildirim istemek), 

b- İşin zorlayıcı olmasını isteme: İşte motive olmak için iş taleplerinde 
değişiklikler yapmaktır (örn; işe ilişkin daha fazla sorumluluk almak, yeni 
görevler istemek),  

c- Talepleri azaltma: İşte duygusal, zihinsel ve fiziksel talepleri minimize 
etmeyi ve işyükü ve zaman baskısını azaltmayı içerir (örn; iş yükü yönünden 
çok zorlayıcı bir işi hafifletmek). 

İş becerikliliğini JD-R modeliyle ele alan Tims ve arkadaşları (2012) kavramı 
yapısal iş kaynaklarını arttırma, sosyal iş kaynaklarını arttırma, merak uyandırıcı iş 
taleplerini arttırma ve engelleyici iş taleplerini azaltma olmak üzere 4 boyut ile 
değerlendirmiştir. İş becerikliliğinin çok boyutlu bir yapıyı ifade ettiğini öne süren ve 
bu araştırmanın da ele aldığı Slemp ve Vella-Brodrick (2013) ise kavramı görev 
becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel beceriklilik olarak sınıflandırılmıştır. Bir 
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diğer ifadeyle; çalışanların 3 şekilde işlerinin sınırlarını değiştirerek iş becerikliliğini 
gerçekleştirdikleri öne sürülmüştür. Bu beceriklilik boyutları aşağıda açıklanmıştır: 

a- Görev becerikliliği: İş görevlerinde sarf edilen çabanın miktarını ve 
zamanını değiştirme faaliyetlerini içerir (Miller, 2015). Bu beceriklilik türünde 
çalışanlar daha az veya daha fazla görevler alarak, üstlendiği görevlerin 
kapsamını değiştirerek ve işin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde kullanılan 
araçları değiştirerek işe ilişkin görevleri aktif olarak şekillendirir (Berg vd., 
2008; Niessen vd., 2016). Dolayısıyla görev becerikliliğinde yapılan görevlerin 
ve faaliyetlerin türünde ve sayısında (örn; kişinin yeteneğine ve ilgisine göre 
yeni görevler belirlemesi) bazı değişimler yapılarak (Slemp ve Vella-Brodrick, 
2013) kişisel ihtiyaçlara ve yeteneklere uygun hale getirilir. 

b- Bilişsel beceriklilik: Çalışanın iş görevlerinin ve işyeri ilişkilerinin 
amacını ve anlamını algılaması ve yorumlaması için zihninde işi yeniden 
şekillendirmesidir (Miller, 2015). Bilişsel beceriklilikte çalışanlar işlerine ilişkin 
algılarını yeniden yapılandırır ve işin bilişsel temsilini değiştirir (örn; bir hastane 
temizlik elemanını sadece basit bir temizlikçi olmaktan ziyade hasta insanlara 
yardım etmek için bir araç olarak görür) (Berg, Dutton ve Wrzesniewski, 2008). 
Bilişsel beceriye sahip olan çalışanlar işi değerlendirerek işe ilişkin daha geniş 
bir bakış açısına sahip olur ve işlerin ne olduğu ve ne olmadığı konusunda 
fikirler geliştirir. Bununla birlikte çalışan kim olduğu ve işinin niçin önem 
taşıdığı konusunda değerlendirmelerde bulunabilir. Bu değerlendirmeler 
sayesinde de işinde kendisi için kimlik meydana getirir ve nihayetinde de işin 
taşıdığı kişisel anlamı değiştirir (Slemp ve Vella-Brodrick, 2013). 

c- İlişkisel beceriklilik: İlişkisel beceriklilik işte diğerleriyle etkileşimlerin 
miktarını ve kalitesini değiştirme ile ilgilidir (Niessen vd. 2016). Bu beceriklilik 
türünde çalışan işyerindeki diğer çalışanlarla ilişkiler yaratma, bu ilişkileri 
sürdürme, değiştirme ve sona erdirme faaliyetlerini gerçekleştirir (Miller, 2015). 
Bir diğer ifadeyle; bu beceriklilik çalışanın işyerinde diğer çalışanlarla 
etkileşimde bulunma şeklini (örneğin; işyerinde benzer beceri ve ilgilere sahip 
çalışanlarla arkadaşlık kurmak) gösterir (Slemp ve Vella-Brodrick, 2013). 

Wrzesniewski ve arkadaşları (2013) yukarıda açıklanan iş becerikliliğinin üç 
türünün de birbirini dışlamadığını ve çalışanların bu türlerin herhangi bir 
kombinasyonunu işlerine uygulayabileceğini öne sürmüştür. Söz konusu beceriklilik 
davranışları farklı kademelerdeki çalışanlar tarafından çeşitli rollerde sergilenebilir. 
Çalışanların en rutin işlerde bile görev becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel 
beceriklilik davranışlarını kişisel yetenek ve ilgilerine göre değiştirmesi olasıdır. 

Bazı araştırmacılara göre iş becerikliliği kavramı iş tasarımı teorisinden ortaya 
çıkmıştır (Miller, 2015). İş tasarımı teorisine göre çalışanların yaptıkları işler 
çalışanlarda olumlu etkiler oluşturacak düzeyde tasarlandığında, çalışanların yaptıkları 
işte ve görevlerinde daha fazla zaman ve enerji harcaması olasıdır (Alfes vd., 2015). İş 
tasarımının işlerin yeniden tasarlanmasını içermesi, iş becerikliliği ile benzer olduğunu 
gösterse de aynı kavramlar değildir. İş tasarımında veya işin yeniden tasarlanmasında, 
yapılan işte bir bütün olarak değişiklikler yapılmakta ve söz konusu değişim yukarıdan 
aşağıya doğru gerçekleşmektedir; oysa iş becerikliliği daha çok işin göreve ilişkin 
yönleriyle ilgilidir ve aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşmektedir (de Beer vd., 2016). 
Bir diğer ifadeyle; iş tasarımında işler çalışanlar için yöneticiler tarafından 
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tasarlanmakta ve çalışanlar pasif bir rol üstlenmektedir. İş becerikliliğinde ise, işler 
çalışanların kendileri tarafından değiştirilmekte ve çalışanlar bu değişim faaliyetinde 
aktif bir rol üstlenmektedir.  

İş becerikliliğinin kişisel inisiyatif kullanma ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi 
rol ötesi hizmet davranışlarını içeren proaktif davranışlarla ilgili olması (Niessen vd. 
2016), söz konusu davranışlarla iş becerikliliği arasında anlam kargaşası ortaya 
çıkarabilir. İş becerikliliği davranışını sergileyen çalışanların bu davranışı temelde 
işleriyle uyumlarını ve motivasyonlarını artırmak için gerçekleştirdikleri 
düşünüldüğünde, kavramın kişisel inisiyatif kullanma ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
kavramlarından ayrıldığı görülür (Bipp ve Demerouti, 2015; Tims vd., 2012). Kişisel 
inisiyatif kullanma formal iş gereklerinin ötesinde fakat örgütsel amaçlara hizmet eden, 
bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilen davranışlardır. İş becerikliliği davranışı da 
bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilir fakat iş becerikliliğinin örgütsel amaçlara daha 
az hizmet etmesi ve sorun çözmeye daha az odaklanması kavramı kişisel inisiyatif 
kullanma kavramından farklılaştırır (Niessen vd. 2016). Benzer şekilde örgütsel 
vatandaşlık davranışının örgütsel amaçlara daha fazla hizmet etmesi, iş becerikliliğinin 
ise kişisel yetenekler ve ilgiler doğrultusunda yapılması, kavramlar arasındaki farkın 
göstergesidir.  

2.2. Duygusal Tükenme 

Tükenmişlik kavramı, zihinsel yorgunluk durumunu tanımlamada yaygınca 
kullanılan bir metafordur (Schaufeli ve Bakker, 2004). Kavram yazına ilk kez 1974 
yılında Herbert J. Freudenberger tarafından kazandırılmış ve araştırmacı tarafından 
çeşitli fiziksel belirtilerin yanında, yorgunluk ve bitkinlik hissiyle ortaya çıkan bir 
durum olarak tanımlanmıştır (Gürbüz ve Karapınar, 2014). Yazına kazandırıldığı ilk 
dönemlerde, tükenmişliğin insanlarla yüz yüze iletişim kurmaları ve onlarla yoğun 
ilişkide bulunmaları nedeniyle hizmet sektörü çalışanlarında ortaya çıktığı (Maslach ve 
Jackson, 1981: 99) belirtilse de daha sonraki dönemlerde hizmet sektörü dışındaki 
çalışanlarda da görülebileceği öne sürülmüştür (Schaufeli ve Bakker, 2004). İş 
hayatında çalışanların psikolojisini ve hem işlerine hem de örgütlerine karşı tutum ve 
davranışlarını etkilemesi nedeniyle de yaygınca ele alınan araştırma konularından birisi 
olmuştur. 

Weisberg ve Sagie’ye (1999) göre tükenmişlik; çalışanda iş baskısı ve stresi gibi 
kronik faktörler sonucunda ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel bir histir. Bu his, 
bireylerin işteki enerjilerini ve kaynaklarını aşırı kullanmalarıyla birlikte zaman içinde 
yıpranmaları ve yorulmaları sonucunda oluşmaktadır (Cansoy vd. 2017). İşte ve 
meslekte strese ve baskıya maruz kalarak enerjilerini ve kaynaklarını kullanan bireyler 
kırılma noktasına ulaşmakta ve olumsuz duyguların yaşandığı fiziksel ve duygusal 
olarak tükenmişlik evresine geçmektedir. 

Tükenmişlik bireylerin işleriyle kurdukları ilişki süreci sonucunda (Leiter ve 
Maslach, 2003) duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalmanın 
yaşandığı (Maslach vd. 1997) çok boyutlu psikolojik bir sendromdur. Tükenmişliğin 
duyarsızlaşma boyutu, sinizm olarak da ifade edilmektedir. Duyarsızlaşma, çalışanların 
yaptıkları işlerden uzaklaşmasını, işlerinde heyecanlarını kaybetmesini ve işe karşı 
olumsuz bazı davranışlar sergilemesini içerir (Cansoy vd. 2017). Tükenmişliğin kişisel 
başarının azalması boyutu, yetersizlik/yetkinsizlik olarak da isimlendirilir. Kişisel 
başarının azalması veya yetersizlik; bireyin işinde kendisini değerlendirmesi ve 
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verimsiz ve başarısız olduğunu ve işin gerektirdiği yeteneklerden yoksun olduğunu 
düşünmesidir (Maslach ve Leiter, 2008). Tükenmişliğin bir diğer boyutu olan duygusal 
tükenme; çalışanların işlerinde duygusal kaynaklarının tükendiğini hissetmesi ve 
kendilerini yaptıkları işe psikolojik olarak verememesi olarak tanımlanır (Maslach vd. 
1997). Duygusal tükenme diğer iki boyuta nazaran, çalışanların performansını daha 
fazla etkilemesi ve onların iş faaliyetlerine katılımını belirlemesi nedeniyle 
araştırmalarda daha fazla yer edinmiştir (Shaheen ve Mahmood, 2016). Bu nedenle, bu 
araştırmada da duygusal tükenme kavramı ele alınmıştır. 

Tükenmişliğin kişisel stres boyutu olarak da belirtilen duygusal tükenme 
(Maslach vd. 2001); bireylerde duygusal ve fiziksel kaynakların tükendiğine ilişkin 
algıyı ifade eder (Maslach ve Leiter, 2008). Bu tükenme türünde birey kendisine aşırı 
yüklenildiğini hissetmekte ve bunun sonucunda da duygusal ve fiziksel kaynaklarını 
tüketerek kendini yetersiz ve güçsüz hissetmektedir (Gün ve Baskan, 2017). Kendini 
yetersiz ve güçsüz hisseden çalışan da duygusal tükenmenin yaşanmadığı döneme göre, 
kendisini tam olarak işine verememekte, işinde engellendiğini düşünmekte ve gerginlik 
hissetmektedir. 

Duygusal tükenme, iş hayatında psikolojik ve duygusal talepler sonucunda ortaya 
çıkan enerjinin bitmesi durumu olarak da tanımlanabilir (Aktaş ve Şimşek 2015).  Söz 
konusu talepler ve çalışma stresi nedeniyle işinde duygusal olarak tükenme yaşayan 
çalışanlar kendilerini yorgun ve bitkin hissederler. Dolayısıyla da, kendilerini bilişsel ve 
duygusal olarak yaptıkları işten uzaklaştıracak davranışlar sergilerler (Maslach, vd., 
2001). Nitekim yapılan araştırmalarda tükenmişlik yaşayan çalışanların diğer 
çalışanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşama, yaptıkları işe karşı ilgisiz olma ve 
odaklanamama, işlerinde devamsızlık yapma, örgüte karşı bağlılıklarında azalma ve 
işten ayrılma niyetlerinde artma gibi örgütsel sonuçların yanında; depresyon, kaygı ve 
çaresizliğin artması, fizyolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması ve moral ve 
motivasyonun azalması gibi bireysel sonuçlarının da bulunduğunu öne sürmüştür (Gün 
ve Baskan, 2017). 

3. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Bu araştırmanın amaçlarından ilki, ulusal yazında henüz yeterince araştırma 

konusu yapılmamış ve ele alınan boyutlarıyla Türkçe’ye uyarlaması gerçekleşmemiş 
olan İş Becerikliliği (Job Crafting) ölçeğini ulusal yazına kazandırmaktır. İş becerikliliği 
kavramı uluslararası yazında farklı ölçeklerle ele alınmış ve ülkemize nazaran farklı 
araştırmacılar tarafından kısmen de olsa incelenmiştir. Ulusal yazında Akın ve 
arkadaşları (2014) Tims ve arkadaşlarının (2012) geliştirmiş olduğu İş Becerikliliği 
Ölçeğini Türkçeye uyarlamış ve ölçek “sosyal meslek kaynaklarını arttırma”, “yapısal iş 
kaynaklarını arttırma”, “merak uyandırıcı iş taleplerini arttırma” ve “engelleyici iş 
ihtiyaçlarını azaltma” boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu araştırmada ise kavramın 
anlaşılmasını sağlamak ve ulusal yazına daha geçerli bir ölçek kazandırmak amacıyla 
Slemp ve Vella-Brodrick (2013) tarafından geliştirilen 19 madde ve üç boyutu içeren İş 
Becerikliliği Ölçeğinin uyarlama çalışması yapılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın ikinci amacı, güvenilirliği ve geçerliliği tespit edilecek olan iş 
becerikliliği ölçeğinin duygusal tükenme ölçeğiyle ilişkisini incelemektir. Bir diğer 
ifadeyle, çalışanların iş becerikliliği düzeylerinin, onların duygusal tükenme düzeylerine 
etkisini belirlemektir. Literatürde Travaglianti ve arkadaşlarının (2016) Belçika’da 
kamu hizmeti sağlayan çalışanlar üzerinde yapmış olduğu araştırmada iş becerikliliği 
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düzeyinin artmasıyla tükenmişlik düzeyinin azaldığı belirlenmiştir. Bu araştırma 
bulgusu da dikkate alınarak araştırmada, çalışanların işlerini kişisel ihtiyaç, yetenek ve 
ilgilerine göre ayarlamasıyla, işlerinde duygusal ve fiziksel kaynakların tükendiğini 
daha az hissedecekleri düşünülmüştür. Bir diğer ifadeyle araştırmada; üstlendiği 
görevlerin kapsamını değiştirerek işe ilişkin görevleri aktif olarak şekillendirme (görev 
becerikliliği); işi değerlendirerek işe ilişkin daha geniş bir bakış açısına sahip olma ve 
işlerin ne olduğu ve ne olmadığı konusunda fikirler geliştirme (bilişsel beceriklilik); ve 
işyerindeki diğer çalışanlarla ilişkileri yaratma, sürdürme ve sona erdirme (ilişkisel 
beceriklilik) becerikliliğine sahip olan çalışanların, duygusal olarak daha az 
tükendiklerini hissedecekleri beklenilmiştir. Bu açıklamalar ve araştırma bulgusu 
doğrultusunda da aşağıdaki Şekil 1’deki model oluşturulmuş ve hipotezler 
geliştirilmiştir: 

 

 
 

 
 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 
H1: Çalışanların görev becerikliliği düzeyleri, duygusal tükenme düzeylerini 

olumsuz yönde etkiler. 
H2: Çalışanların bilişsel beceriklilik düzeyleri, duygusal tükenme düzeylerini 

olumsuz yönde etkiler. 

H3: Çalışanların ilişkisel beceriklilik düzeyleri, duygusal tükenme düzeylerini 
olumsuz yönde etkiler.  

4. Yöntem 
4.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada iş becerikliliği ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışması ve duygusal 
tükenmişlikle ilişkisi kuramsal bağlama uygun nitelikleri bulunan katılımcılardan elde 
edilen verilerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bir ilimizde imalat 
sektöründe faaliyet gösteren kamuya ait bir sanayi işletmesinin 180 çalışanı (taşeron ve 
sezonluk işçiler hariç) anakütle olarak belirlenmiştir. Söz konusu anakütleden % 95 
güven düzeyinde, % 5 hata payı ile örneklem büyüklüğünün 123 olması gerektiği 
görülmüştür (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). İlgili çalışanlara 150 anket 
dağıtılmış, 130 anketten dönüt sağlanmıştır. Dönüt sağlanan bazı anketlerde veri 
kayıpları yaşanması nedeniyle 125 anket değrlendirmeye alınmıştır. Çalışanlardan 
veriler anket tekniğiyle elde edilmiş ve verilerin toplanmasında basit tesadüfü 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı çalışanlara ilişkin demografik bulgular 
Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcı Çalışanlara İlişkin Demografik Bulgular 
DEĞİŞKEN KATEGORİ FREKANS (%) 

Cinsiyet Erkek 103 82,4 

 Kadın 22 17,6 

Medeni Durum Evli  109 87,2 

 Bekâr 16 12,8 

Yaş 35 yaş altı 17 13,6 

 36-45 48 38,4 

 45 yaş üstü 60 48,0 

Eğitim Durumu Lise veya altı 70 56,0 

 Önlisans 26 20,8 

 Lisans 21 16,8 

 Lisansüstü 8 6,4 

Yöneticilik Görevi Var 29 23,2 

 Yok 96 76,8 

Çalışma Süresi 4 yıldan az 17 13,6 

 5-8 yıl 19 15,8 

 9 yıl ve üzeri 89 71,2 

Tablo 1’deki bulgulara bakıldığında erkek (103) çalışanların kadın (22) 
çalışanlardan sayıca fazla olduğu görülmektedir. Evli (109) çalışanların sayıca fazla 
olduğu araştırmada, çalışanların çoğu 36 yaş üzerindeki çalışan gruplarında yer 
almaktadır. Eğitim düzeyi açısından incelendiğinde lise veya altı (70) eğitime sahip 
çalışanların sayıca en fazla, lisansüstü (8) eğitime sahip çalışanların ise sayıca en az 
grubu oluşturduğu belirlenmiştir. Katılımcı çalışanlardan yönetici pozisyonunda 
bulunmayan (%76,8) çalışanların oranı daha yüksek olmakla birlikte; 9 yıl ve daha fazla 
süredir işletmede çalışan bireyler (%71,2) daha yoğunluktadır.  

4.2. İş Becerikliliği Ölçeği ve Çeviri Çalışması 
Slemp ve Vella-Brodrick (2013) tarafından geliştirilen İş Becerikliliği Ölçeği 19 

madde ve üç (3) alt boyutu içermektedir. Bu ölçeğin orijinal dilinin İngilizce olması 
sebebiyle ölçek maddelerinin çevirisi konunun uzmanları tarafından yapılmıştır.  Bu 
doğrultuda ifadeler önce İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş ve farklı uzmanlar 
tarafından kültürel uygunluğu ve anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Daha sonra maddeler 
Türkçe’ den tekrar İngilizce’ye tercüme edilmiş ve maddelerde anlam kaymalarının 
olmadığı, dolayısıyla da kapsam geçerliliğinin sağlandığı görülmüştür. Ölçek maddeleri 
‘görev becerikliliği’ (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. soru), ‘bilişsel beceriklilik’ (8, 9, 10, 11 ve 12) 
ve ‘ilişkisel beceriklilik’ (13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19) boyutlarıyla değerlendirilmiştir. 
Ölçek 5’li Likert tipinde (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) 
hazırlanmıştır. Ölçekte ‘yaptığım işte, ek görevler üstlenmeyi severim’, ‘yaptığım işin 
örgütün başarısındaki öneminin farkındayım’, ‘işletmemde insanları tanımaya gayret 
ederim’ gibi ifadeler yer almaktadır. Ölçek maddelerinin tümü EK 1’de sunulmuştur. 
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4.2.1. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Yapı Geçerliliği Analizi 

İş becerikliliği ölçeğinin yapı geçerliliğini tespit etmek için sırasıyla açımlayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde örneklem yeterlilik 
ölçütünü gösteren KMO (Kaise-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
değerinin 0,60’dan yüksek; verilerden anlamlı faktörler çıkacağını gösteren küresellik 
derecesinin (Barlett’s Test of Sphericity) ise <0,05 olması referans alınmıştır. Öte 
yandan analizde madde faktör yüklerinin 0,40’dan düşük olmaması arzulanmıştır. 
Yapılan analizde İB4 maddesinin faktör yükünün 0,40’ın altında olması nedeniyle 
analizden çıkarılmıştır. Varimaks rotasyonlu açımlayıcı faktör analizi bulguları Tablo 
2’de sunulmuştur:   

Tablo 2. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları 

Faktörler 
Fa

kt
ör

 
Y

ük
le

ri
 

Ö
zd

eğ
er

 

A
çı

kl
an

an
 

V
ar

ya
ns

 

T
op

la
m

 
V

ar
ya

ns
 

Bilişsel Beceriklilik  5,003 27,796 27,796 
İB11 ,769    
İB9 ,755    
İB10 ,710    
İB12 ,690    
İB8 ,672    
İlişkisel Beceriklilik  2,904 16,132 43,928 
İB15 ,823    
İB13 ,638    
İB16 ,633    
İB14 ,585    
İB17 ,460    
İB19 ,427    
İB18 ,400    
Görev Becerikliliği  2,744 15,242 59,170 
İB3 ,737    
İB2 ,695    
İB6 ,591    
İB7 ,586    
İB1 ,564    
İB5 ,407    
KMO= ,882 Barlett Küresellik Testi= 1160,927 p= ,000 

Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde, ölçek maddelerinin orijinalinde olduğu gibi 
3 boyut altında toplandığı görülmektedir. Ölçeğin KMO değeri ve küresellik derecesi 
referans ölçütlerini sağlamakta ve ölçek toplam varyansın %59,170’ini açıklamaktadır. 

Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile 
test edilmiştir. 3 boyutlu bir yapının tespit edilmeye çalışıldığı analizde, maddelerin 
standardize edilmiş regresyon yüklerinin 0,50’den düşük olmaması arzulanmıştır. 
Yapılan analizde bazı maddelerin standardize edilmiş regresyon yüklerinin 0,50’den 
düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle sırasıyla İB3, İB15 ve İB2 maddeleri modelden 
çıkarılmış ve analiz yinelenmiştir. Öte yandan modelde bazı indekslerin uyum 
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değerlerinin gerekli ölçütü sağlamadığı gözlenmiş, maddeler arasında modifikasyon 
yapılarak ki-kare/serbestlik derecesi değerinin düşeceği ve uyum değerlerinin 
iyileşeceği belirlenmiştir. Bu doğrultuda İB8 ile İB12, İB9 ile İB10, İB13 ile İB14 ve 
İB13 ile İB19 maddeleri arasında modifikasyonlar yapılmıştır. Modelde modifikasyon 
sonrası elde edilen bulgular Şekil 2’de sunulmuştur: 

 
Şekil 2. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Modifikasyonlu Doğrulayıcı Faktör 

Analizi 
Ölçeğe ilişkin modelin modifikasyon öncesi ve sonrası indeks değerleri Tablo 

3’de yer almaktadır: 
Tablo 3. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Modifikasyon Öncesi ve Sonrası 

Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri Modifikasyon Öncesi 
Değerler 

Modifikasyon 
Sonrası Değerler 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  2,164 1,719 

RMR ≤,10 ,053 ,053 

CFI ≥,90 ,893 ,937 

IFI ≥,90 ,895 ,939 

TLI ≥,90 ,871 ,920 

RMSEA <,05-≤,08 ,097 ,076 

Tablo 3’deki bulgulara bakıldığında ölçeğin modifikasyon öncesi değerlere 
nazaran modifikasyonlarla birlikte iyileşmelerin gerçekleştiği ve gerekli uyum indeksi 
ölçütlerinin sağlandığı görülmektedir. Şekil 2 ve Tablo 3’de yer alan bulgular 
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doğrultusunda ölçekteki 15 ifadenin faktör yapısına ve analize uygun olduğu; 
dolayısıyla da elde edilen 15 maddeli ölçeğin yapı geçerliliğini sağladığı anlaşılmıştır. 
Ölçeğe ilişkin elde edilen tüm bulgular iş becerikliliği ölçeğinin üç boyutlu yapısının 
doğrulandığını göstermektedir. 

4.2.2. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

19 maddeden oluşan iş becerikliliği ölçeğinin güvenilirliğini tespit etmede ölçeğin 
içsel tutarlılığı incelenmiştir. İçsel tutarlılık bir ölçüm aracının ne kadar güvenilir 
olduğunu ve ölçekteki maddelerin birbiriyle ilişkili olarak aynı yapıyı ne düzeyde 
ölçtüğünü gösterir. Araştırmada ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alfa Güvenilirlik Ölçütü 
ile belirlenmiştir. Ölçek güvenilirliği açısından cronbach alfa katsayısının 0,70 veya 
daha yüksek olması referans alınmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi bulguları Tablo 4’de 
sunulmuştur. Tabloda iş becerikliliği ölçeği maddeleri “İB” olarak kodlanmıştır. 

Tablo 4. İş Becerikliliği Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Madde No Ortalama Standart 
Sapma 

Madde 
Silinirse 
Ölçek 
Ortalaması 

Madde 
Silinirse 
Ölçek 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Madde 
Toplam 
Puan 
Korelasyonu 

Madde 
Silinirse 
Cronbach 
Alpha 
Katsayısı 

Görev 
Becerikliliği 

      

İB1 4,144 ,904 12,384 4,561 ,581 ,685 
İB5 4,224 ,915 12,304 4,923 ,459 ,750 
İB6 4,024 ,911 12,504 4,558 ,574 ,688 
İB7 4,136 ,901 12,392 4,498 ,605 ,672 
Bilişsel 
Beceriklilik 

      

İB8 4,088 ,916 16,824 8,840 ,557 ,862 
İB9 4,176 ,976 16,736 7,986 ,684 ,830 
İB10 4,224 ,860 16,688 8,362 ,725 ,819 
İB11 4,200 ,871 16,712 8,191 ,755 ,811 
İB12 4,224 ,822 16,688 8,716 ,684 ,830 
İlişkisel 
Beceriklilik 

      

İB13 4,184 ,893 20,528 12,154 ,681 ,808 
İB14 4,400 ,741 20,312 13,184 ,643 ,819 
İB16 3,520 1,235 21,192 11,366 ,516 ,858 
İB17 4,048 ,879 20,664 11,967 ,732 ,799 
İB18 4,240 ,893 20,472 12,542 ,609 ,822 
İB19 4,320 ,809 20,392 12,643 ,676 ,811 

 Ortalama Madde 
Sayısı 

Cronbach 
Alpha 

   

Görev 
Becerikliliği 

4,128 4 ,757    

Bilişsel 
Beceriklilik 

4,348 5 ,860    

İlişkisel 
Beceriklilik 

4,246 6 ,844    

Araştırmada ölçek maddelerinin toplam puan korelasyonun ,30’dan yüksek olması 
dikkate alınmıştır. Tablo 4’deki değerler incelenmiş ve her bir maddenin toplam puan 
korelasyonun ,30’dan büyük olduğu görülerek ölçekteki tüm maddelerin gerekli ölçütü 
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sağladığı belirlenmiştir. Öte yandan ölçekten herhangi bir maddenin çıkarılmasıyla 
cronbach alfa katsayısında önemli düzeyde bir değişimin ortaya çıkıp çıkmayacağı 
incelenmiştir.  Tablo 4’deki bulgular doğrultusunda madde çıkarılma yoluyla cronbach 
alfanın önemli düzeyde değişmeyeceği görülmüştür. Ölçeğin cronbach alfa katsayısının 
ölçek bütünü için ,918; görev becerikliliği  için ,757, bilişsel beceriklilik için ,860 ve 
ilişkisel beceriklilik için ,844 olması güvenilirliğinin bulunduğu anlamına gelmektedir.  

4.3. Duygusal Tükenme Ölçeği ve Ölçeğe İlişkin Bulgular 

Çalışanların duygusal tükenme düzeyini ölçmek için Maslach ve Jackson (1981) 
tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Ergin (1992) tarafından uyarlanan 9 sorudan oluşan 
tek boyutlu ölçek kullanılmıştır. Ölçek ifadeleri 5’li Likert tipi düzenlenmiştir (1-
Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin güvenilirlik analizi 
sonuçları (cronbach alfa= ,919) oldukça güvenilir olduğunu göstermiştir. 

Duygusal tükenme ölçeğinin faktör yapısını tespit etmede doğrulayıcı faktör 
analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçek ifadelerinin standardize 
edilmiş regresyon katsayının 0,50’den düşük olmadığı görülmüştür. Öte yandan 
analizde yapıya ilişkin uyum değeri indekslerinden bazılarının gerekli ölçütü 
sağlamadığı görülmüş ve indeksleri iyileştirmek adına DT1 ile DT2, DT2 ile DT4, DT3 
ile DT8, DT4 ile DT7, DT5 ile DT8 ve DT6 ile DT7 maddeleri arasında modifikasyon 
yapılmıştır. Modifikasyon sonrası elde edilen faktör yükleri aşağıda Şekil 3’de 
sunulmuştur: 

 
Şekil 3. Duygusal Tükenmişlik Ölçeğine İlişkin Modifikasyonlu Doğrulayıcı 

Faktör Analizi 
Duygusal tükenme ölçeğinde modifikasyon öncesi ve sonrası elde edilen indeks 

değerleri Tablo 5’de yer almaktadır. 
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Tablo 5. Duygusal Tükenme Ölçeğine İlişkin Modifikasyon Öncesi ve Sonrası 
Uyum İndeksi Sonuçları 

İndeksler Referans Değeri Modifikasyon Öncesi 
Değerler 

Modifikasyon Sonrası 
Değerler 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  3,590 1,786 

RMR ≤,10 ,073 ,040 

CFI ≥,90 ,909 ,979 

IFI ≥,90 ,910 ,979 

TLI ≥,90 ,879 ,963 

RMSEA <,05-≤,08 ,145 ,080 

Tablo 5 incelendiğinde ölçeğin modifikasyon öncesinde bazı indekslerinin gerekli 
ölçütleri sağlamadığı, yapılan modifikasyonlarla indekslerin iyileştiği ve ölçütleri 
sağladığı görülmektedir. 

4.4. Araştırma Hipotezlerinin Testi 

Araştırmada iş becerikliliği (görev becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel 
beceriklilik) ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkinin gücü korelasyon analizi 
yapılarak tespit edilmiştir. Geliştirilen hipotezlerin testinde ise yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi bulguları Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Faktörler X  
SS 1 2 3 4 

1-Görev Becerikliliği 4,132	   ,690 1    

2-Bilişsel Beceriklilik 4,182 ,713 ,668** 1   

3- İlişkisel Beceriklilik 4,119 ,691 ,579** ,754** 1  

4-Duygusal Tükenmişlik 2,156 ,839 -‐,443**	   -,359** -,343** 1 

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde çalışanların görev becerikliliği, bilişsel 
beceriklilik ve ilişkisel beceriklilik düzeylerinin oldukça yüksek olduğu; duygusal 
tükenmişliğin ise düşük düzeyde bulunduğu görülmektedir. İş becerikliliği değişkeninin 
boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında; boyutların birbirleriyle olumlu ve anlamlı 
yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Görev becerikliliği, bilişsel beceriklilik ve ilişkisel 
beceriklilik ile duygusal tükenmişlikle arasında olumsuz ve anlamlı yönde bir ilişki 
olduğu da bulgular arasındadır. Dolayısıyla çalışanların iş becerikliliğine sahip olması 
onların duygusal anlamda tükenmişliklerini azaltmaktadır. 

Araştırmada geliştirilen hipotezlerin testi için AMOS programıyla yapısal eşitlik 
modellemesi analizi kullanılmıştır. Oluşturulan modelde iş becerikliliği dışsal değişken; 
duygusal tükenmişlik ise içsel değişken olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda en yüksek 
olabilirlik kestirim tekniği (maximumlikelihood) ile yapısal eşitlik modellemesi analizi 
yapılmış ve elde edilen kestirim sonuçları Şekil 4’de sunulmuştur. 
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Şekil 4. Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde 

Gösterilmesi 

Araştırmada ele alınan modelin uyum iyiliği değerleri Tablo 7’de yer almaktadır. 
Söz konusu değerler incelendiğinde modelin uyum iyiliğinin kabul edilebilir ölçütlere 
sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Modelin Uyum İndeks Değerleri 

İndeksler Referans Değeri Değerler 

CMIN/DF 0< χ2/sd ≤ 5  1,509 

RMR ≤,10 ,063 

CFI ≥,90 ,933 

IFI ≥,90 ,934 

TLI ≥,90 ,922 

RMSEA <,05-≤,08 ,064 

Hipotezlerin testi için gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi analizinde 
modelin kestirim değerleri Tablo 8’de sunulmuştur.  
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Tablo 8. Modele İlişkin Kestirim Sonuçları 

Hipotez Yordanan 
Değişken 

 Yordayan 
Değişken 

Standardize 
R. Y. 

S.H. T Terimi 
(CR 
Terimi) 

p 

H1 DT	   <---- GB -,565 ,285 -2,451 ,014 

H2 DT <---- BB ,202 ,350 ,731 ,465 

H3 DT <---- İB -,171 ,253 -,847 ,397 

Tablo 8’deki bulgular incelendiğinde görev becerikliliğinin duygusal tükenmişliği 
negatif (-,565) ve anlamlı (,014) yönde etkilediği, dolayısıyla da H1’in desteklendiği 
görülmektedir. Bu bulgu işletmedeki görevleriyle ilgili becerikliliğe sahip olduğunu 
düşünen çalışanların işinde enerjilerinin tükendiğini daha az hissettiği ve kendilerini 
işlerine daha fazla verdiği anlamına gelmektedir.  

Tablo 8’den elde edilen bir diğer bulgu çalışanların bilişsel ve ilişkisel beceriklilik 
düzeylerinin onların duygusal tükenmişliklerini anlamlı (,465; ,397) düzeyde 
ekilemediği, H2 ve H3’ün desteklenmediği yönündedir. Bir diğer ifadeyle; çalışanın 
yaptığı işin anlamını zihninde yeniden şekillendirmesi ve diğer çalışanlarla 
etkileşiminin miktarında ve kalitesinde değişimler gerçekleştirmesi onların duygusal 
olarak tükenmişlik hissetmesini etkilememiştir. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada Türkiye’de yeterince çalışılmamış bir kavram olan ‘iş 
becerikliliği’ kavramsal olarak açıklanmış ve bu kavramın ölçülmesinde kullanılan 3 
boyutlu bir ölçeğin ulusal yazına kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada iş 
becerikliliğinin, duygusal tükenme düzeyiyle ilişkisi de tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada iş becerikliliği ölçeğine ilişkin elde edilen tüm bulgular ölçeğin 
güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerini sağladığını göstermiştir. Yapılan analizlerde İB2, 
İB3, İB4 ve İB15 maddelerinin faktör yüklerinin düşük olması nedeniyle ölçekten 
çıkarılmış, kalan maddelerin üç boyutlu yapıya uygun olduğu ve yapının doğrulandığı 
belirlenmiştir. 

Araştırmada iş becerikliliğinin duygusal tükenmişlik düzeyine etkisi incelenmiş 
ve görev becerikliliği boyutunun çalışanların duygusal tükenmişliklerini negatif ve 
anlamlı yönde etkilediği görülmüştür. Bilişsel beceriklilik ve ilişkisel becerikliliğin, 
çalışanların duygusal tükenme düzeylerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Söz 
konusu bulgu yazında Travaglianti ve arkadaşlarının (2016) araştırma sonuçlarıyla 
kısmen paralellik göstermiştir. Dolayısıyla çalışanların duygusal anlamda tükenmesine 
neden olan faktörlerden birisinin iş becerikliliği (görev becerikliliği) olduğu 
belirlenmiştir. Bir diğer ifadeyle; kişisel yeteneğine ve ilgisine göre yeni görevler 
belirleme veya üstlendiği görevleri ihtiyaçları ve yeteneklerine göre değiştirme 
becerisine sahip çalışanlar, kendilerini işlerinde daha yeterli görmekte ve yaptıkları işe 
psikolojik olarak verebilmektedir. İş becerikliliğinin görev becerikliliği boyutunun 
duygusal tükenme düzeyini negatif yönde etkilemesi, etkinin bilişsel ve ilişkisel 
beceriklilik boyutlarında anlamlı düzeyde gerçekleşmemesi, imalat sektörü 
çalışanlarının duygusal tükenme yaşamasının görevlerine ilişkin becerilerinden de 
(başka faktörler de etkili olabilir) kaynaklandığını göstermektedir. Yani imalat sektörü 
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çalışanlarının, işlerinde duygusal ve fiziksel kaynaklarının tükendiğini ve enerjilerinin 
bittiğini hissetmesi, onların yaptığı işe yüklediği anlamdan ve diğer çalışanlarla 
gerçekleştirdikleri ilişkilerin miktarından ve kalitesinden kaynaklanmamıştır. Bulgular 
sektör çalışanlarının enerjisini belirleyen asıl faktörün onların üstlendiği görevlerde 
kişisel kontrolünün olduğunu hissetmesi ve bu görevleri kişisel ilgi ve yeteneklerine 
göre değiştirebilmesi olduğunu göstermiştir.  

İmalat sektörü çalışanlarından elde edilen verilerle gerçekleştirilen bu 
araştırmanın, iş becerikliliği ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğuna ilişkin elde ettiği 
bulgular kavramın ulusal yazında çalışılabileceğini göstermiş dolayısıyla da yazına 
önemli bir katkı sağlamıştır. Öte yandan çalışanların performansında önemli bir faktör 
olan ve çağımızın örgütlerinde hayati bir sorun teşkil eden duygusal tükenmenin, iş 
becerikliliği eksikliğinden kaynaklanabileceği de belirlenmiştir. Araştırmanın elde ettiği 
bu bulguyla da hem alan yazına hem de işletme yöneticilerine rehber olacağı 
söylenebilir. Araştırmanın yazına ve işletmelere sağlamış olduğu bu katkıların yanında 
bazı kısıtları da bulunmaktadır. Bu kısıtlardan birisi elbette Türkçe’ye uyarlamanın ve 
elde edilen diğer bulguların tek bir işletme bünyesindeki çalışanlardan elde edilen veri 
sonuçları doğrultusunda gerçekleşmesidir. Gelecek araştırmaların kavramsal içeriğe 
uygun farklı örneklemlerle, farklı sektörlerde kavramın geçerliliğini ve güvenilirliğini 
doğrulaması ve duygusal tükenme ile ilişkisinin incelenmesi önerilebilir. Bunun 
yanında, gelecek araştırmaların iş becerikliliği kavramını örgütsel davranıştaki diğer 
kavramlarla (işe ve örgüte bağlanma vb.) ilişkilendirmesi alan yazına katkı sağlayabilir.  
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EK 1.  

İŞ BECERİKLİLİĞİ (JOB CRAFTING) ÖLÇEĞİ 
a.) Görev Becerikliliği 

1. İşimi geliştirmek için yeni yaklaşımlar/bakış açıları sunarım. 
2. İşimde yaptığım görevlerin türünü veya kapsamını değiştiririm. 

3. Yeteneklerime ve ilgi alanıma daha uygun olan yeni iş görevleri ortaya çıkarırım. 
4. Yaptığım işte, ek görevler üstlenmeyi severim. 

5. Yeteneğime ve ilgi alanıma uygun görevler üstlenmeyi tercih ederim. 
6. İşimi daha eğlenceli hale getirmek için işimde bazı değişiklikler yaparım. 

7. Üretken olmadığını düşündüğüm (işe yaramayan) bazı uygulamaları değiştiririm. 
b.) Bilişsel Beceriklilik 

8. İşimin, yaşamımdaki asıl amaca nasıl katkı sağladığını düşünürüm. 
9. Yaptığım işin örgütün başarısındaki öneminin farkındayım. 

10. Yaptığım işin daha geniş topluluklar (toplum) için önemli olduğunun farkındayım. 
11. İşimin yaşamıma sağladığı olumlu yöndeki katkıları düşünürüm. 

12. İşimin genel anlamda refahımda/mutluluğumda oynadığı rolü düşünürüm. 
c.) İlişkisel Beceriklilik 

13. İşletmemde diğerleriyle iletişimimi artıracak faaliyetlere katılırım. 
14. İşletmemde insanları tanımaya gayret ederim. 

15. İşle ilgili sosyal faaliyetler (konferans, seminer, sergi vb.) organize ederim veya bu 
faaliyetlere katılırım. 

16. İşyerinde özel bazı etkinlikler (arkadaşımın doğum günü kutlaması, yıl dönümü 
gibi) düzenlemeye çalışırım. 
17. Tanışmadığım iş arkadaşları, müşteri veya alıcılara kendimi tanıtırım. 

18. Yeni işe başlayan çalışanlara işle ilgili veya iş dışı konularda danışmanlık yapar 
onlara yardımcı olurum. 

19. Benimle benzer yeteneğe ve ilgiye sahip olan işyerindeki diğer bireylerle 
arkadaşlıklar kurarım. 
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Extensive Summary 
 

1.Introduction 

The organization’s adaptation to environmental changes depends on the 
motivation of its employees and proactive behavior (de Beer vd. 2016). One way in 
which employees show these behaviors is to organize their work in line with hteir needs 
and expectations, that is, to apply job crafting strategy. Job crafting is a relatively new 
concept in the literature, but it is one of approaches that enable employees to understand 
their work and expresses proactive behavior. Job crafting is the result of an informal 
process that aligns employees’ personal interests and values with work practices (Slemp 
ve Vella-Brodrick, 2013). Through job crafting, employees adjust their work to their 
needs and abilities, thus taking an active role in changing their jobs. 

Job crafting is an important application in meeting the needs and expectations of 
today’s employees and overcoming the complexities of work. With this practice, 
employees shape their work and make it more menaingful, more interested in their 
work, aligning their tasks with their own talents and interests, and making changes such 
as arranging relations with other employees. All these changes bring positive 
organizational outcomes such as work engagement, job stasfaction and job 
performance. One of these outcomes is the reduction of emotional exhaustion. 
Emotional exhaustion refers to the perception that emotional and physical resources are 
exhausted in individuals (Maslach ve Leiter, 2008). Emotional exhaustion is a situation 
where the employee is unable to fully work, thinks that he/she is hindered, and feels 
nervous.  

The aim of this study is to explain the concept of job crafting theoretically and to 
examine the behaviors evaluated within the scope of job crafting, and to adapt the 
measure of job crafting to Turkish language.  The study also examined the relationship 
between job crafting and emotional exhaustion.  

2.Method 
In this research the validity and reliability tests of the Job Crafting Scale 

developed by Slemp and Vella-Brodrick (2013) were conducted and adapted to the 
Turkish language. Furthermore, the relationship between job crafting and emotional 
exhaustion is also examined. For this purpose, the following hypotheses have been 
established: 
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 H1: The level of task crafting of employees affects negatively their emotional 
exhaustion levels.  

H2: The level of cognitive crafting of employees affects negatively their emotional 
exhaustion levels. 

H3: The level of relational crafting of employees affects negatively their 
emotional exhaustion levels. 

In the study, the levels of employees’ job crafting were measured by a 19-item 
scale developed by Slemp and Vella-Brodrick (2013); the levels of employees’ 
emotional exhaustion were measured by a 9-item scale developed by Maslach ve 
Jackson (1981). Data were collected from 125 industrial operator employees. The date 
were collected by simple random sampling method.  

3.Findings 
Because the original language of the Job Crafting Scale (19-item and 3 sub-

dimensions) was English, the translation of the scale items was done by experts. The 
scale items were firstly translated to Turkish language from English language and 
cultural appropriateness and clarity were assessed by different experts. Subsequently, 
the items were translated again to English language from Turkish language and it was 
seen that there were no meaning shifts in the items. 

The reliability of the job crafting scale was determined by examining the internal 
consistency of the scale.  For this purpose, the cronbach alpha coefficient was 
examined. Cronbach alpha coefficient was found to be ,918 for general the scale; ,757 
for task crafting; ,860 for cognitive crafting; and ,844 for relational crafting. These 
coefficients indicate that scale is reliable.  

To determine the construct validity of the job crafting was performed 
confirmatory factor analysis using the AMOS 18.0 packing program. It is understood 
that the structural validity of the scale is obtained from the analysis findings. In 
addition, all the findings on the scale showed that the three-dimensional structure of the 
job crafting scale was confirmed. 

In the study, the relationship between job crafting (task crafting, cognitive crafting 
and relational crafting) and emotional exhaustion was determined by performing a 
correlation analysis. The results of the analysis showed that there was a negatively and 
significantly relationship between task crafting, cognitive crafting, relational crafting 
and emotional exhaustion. 

In the study, the developed hypotheses were tested by structural equation model 
analysis. In the constructed model, job crafting is an exogenous variable; emotional 
exhaustion is an endogenous variable. The analysis findings showed that task crafting 
affected emotional exhaustion negatively (-,565) and significantly (p= ,014); but 
cognitive and relational crafting did not affect emotional exhaustion significantly (p= 
,456; p= ,397). Thus, H1 is supported; but H2 and H3 are not supported. Therefore, it 
was seen that employees who thought that they had competence in their tasks in 
business felt that their work was less exhausted and gave themselves more to working. 
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4.Discussion and Conclusion  

In this study, all the findings the job crafting scale showed that the scale provided 
reliability and validity criteria. This means that the concept can be studied in the 
national literature. 

In addition, the study examined the affect of job crafting on the level of emotional 
exhaustion, and it was found that the task crafting dimension affected the emotional 
exhaustion of the employees negatively and significantly. Therefore, it has been 
determined that one of the factors that cause employees’ emotional exhaustion is job 
crafting (task crafting). In other words, employees who are able to identify news tasks 
appropriate to their personal abilities and interests, or who are cabaple of changing tasks 
according to their needs and abilities, can see themselves more effectively in their work 
and give themselves psychologically to the work they do. 
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Özet 
Bu araştırmada, işletme ve yönetim alanlarını kapsamına alan ve farklı tarihlerde 

yayınlanan ansiklopedilerin maddeleri kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma sayesinde, hem 
işletme alanı hem de yönetim alanındaki bilginin tarihsel süreçte kapsam değişimi 
anlaşılmaya çalışılmıştır. İşletme ve yönetim alanları için en eski tarihli ve son yıllarda 
yayınlanan örnek ansiklopedilerin maddeleri kendi aralarında karşılaştırılmış ve 
aralarında belli zaman aralıkları bulunan bu ansiklopedilere konu edilen bilgilerin 
değişimine ait değerlendirmeler sunulmuştur. Bu incelemenin kapsamı, genel olarak 
işletme ve yönetim alanlarının odaklandıkları bilgilerin kapsamının zaman içerisindeki 
değişimini değerlendirmektir. Yapılan kıyaslamalarda, beklenilebileceği gibi işletme ve 
yönetim bilgisinin kapsamının önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. İki genel 
işletme ansiklopedisi kıyaslandığında neredeyse iki ansiklopedide yer alan maddelerin 
neredeyse tamamen birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Yönetim ansiklopedilerinde 
de ele alınan konular açısından fark oldukça yüksek düzeydedir.  
Anahtar Kelimeler: İşletme Bilgisi, Yönetim Bilgisi, İşletme ve Yönetim 
Ansiklopedileri, Tarihsel Karşılaştırma. 
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Abstract 

In this research, the items of the encyclopedias in the fields of business and 
management published on different dates were compared. Through this comparison, it 
has been tried to understand the historical change in the content of information both in 
the business field and in the management field. Items of the oldest and contemporary 
examples of encyclopedias for business and management areas were compared among 
themselves and evaluated for changes in the information covered in these 
encyclopedias, with specific time intervals among them. The scope of this review is to 
assess the change over time in the content of information that is generally focused on 
business and management areas. In comparison, it has been found that, as can be 
expected, the scope of business and management information has changed significantly. 
Compared with the two general business encyclopedias, almost all of the articles in the 
two encyclopedias are completely different as expected. The difference in terms of the 
issues discussed in the management encyclopedias is quite high.  
Keywords: Business knowledge, Management knowledge, Business and management 
encyclopedias, Historical comparison.  

1. Giriş 

Bu incelemenin kapsamı, genel olarak işletme ve yönetim alanlarının 
odaklandıkları bilgilerin kapsamının zaman içerisindeki değişimini değerlendirmektir. 
Çalışma, farklı tarihlerde yayınlanmış işletme ve yönetim alanı ile ilgili ansiklopedilerin 
maddelerini o dönemde önemli görülen bilgiler (kavram, model, yaklaşım veya kuram) 
olarak değerlendirildiklerini ve farklı dönemlerde yayınlanan bu ansiklopedilerin 
maddelerinin kıyaslanmasının bilgilerdeki kapsam değişiminin değerlendirilmesinde 
yardımcı olabileceği varsayımına dayanmaktadır. Çalışmada, işletme ve yönetim 
alanları ile ilişkilendirebileceğimiz farklı tarihlerde yayınlanmış ansiklopediler, 
içerdikleri maddeler temelinde karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve kapsam açısından ne 
gibi değişimler olduğu tespit edilmiştir. Bu karşılaştırma ile ansiklopediler temelinde 
işletme ve yönetim alanlarının yükseköğretimde yer edinmeye ve ayrı bilimsel disiplin 
olarak görülmeye başladıkları zamanlardan günümüze değin kapsamının ne düzeyde 
değiştiği sorgulanabilmiştir. Karşılaştırma sayesinde, hem işletme alanı hem de yönetim 
alanındaki bilginin tarihsel süreçte kapsam değişimi anlaşılmaya çalışılmıştır. İşletme 
ve yönetim alanları için en eski tarihli ve son yıllarda yayınlanan örnek ansiklopedilerin 
maddeleri kendi aralarında karşılaştırılmış ve aralarında belli zaman aralıkları bulunan 
bu ansiklopedilere konu edilen bilgilerin değişimine ait değerlendirmeler sunulmuştur. 
Çalışma dört kısımda organize edilmiştir. İlk kısımda, işletme ve yönetim bilgisinin 
kapsam değişimine ilişkin bir yazın taraması sunulmuştur. İkinci bölümde, çalışmanın 
yöntemi belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmanın bulguları aktarılmıştır. Son 
kısımda, çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.  

2.Yazın Taraması 

Birer bilimsel araştırma alanı olarak değerlendirilecek olursa, gerek işletme alanı 
gerekse de yönetim alanının gelişimi ile ilgili yazında önemli bir birikim olduğu 
anlaşılmaktadır. Genel işletme alanı açısından değerlendirildiğinde, işletme eğitiminin 
ve araştırmalarının tarihini ele alan çalışmaların bu disiplinin oluştuğu yıllardan 
günümüze nasıl bir serüven geçirdiğini, farklı coğrafyalardaki durumlarını da 
kıyaslayarak ortaya koymak mümkündür (Örn., Engwall, Kipping ve Üsdiken, 2010). 
Yönetim disiplini özelinde de bu alanın oluştuğu yıllardan günümüze nasıl bir seyir 
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gösterdiği ise hem alanın geneli itibariyle (örn. Pindur, Rogers ve Kim, 1995) hem de 
alandaki farklı bilgi üretme modelleri ve bu modellerdeki değişimler (örn. Goodrick, 
2002) ile alandaki farklı dönemselleştirme yaklaşımları (örn. Keulen ve Kroezegibi, 
2014) gibi daha farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Tarihsel olarak alanların genel 
gelişimlerinin incelenmesinin yanında bu disiplinlerde öne çıkan bilgilerin kapsamının 
(kavram, model, yaklaşım veya kuram) zaman içerisindeki değişimini hem bizim kendi 
başımıza değerlendirebileceğimiz bazı yollar mevcuttur hem de bu değerlendirmeyi 
doğrudan veya dolaylı yollarla yapan çalışmalar söz konusudur. Yönetim alanı 
açısından örnekler verilecek olursa3, alandaki bilginin kapsamının gelişimini 
değerlendirmeye yardımcı olmada belirtilebilecek öncelikli kaynaklar, doğrudan 
yönetim düşüncesinin gelişimini ya farklı dönemler ya da öne çıkan kişiler üzerinden 
ele alan çalışmalardır (bkz. George, 1972; Pugh ve Hickson, 2007; Wren ve Bedeian, 
2009; Witzel, 2012; Witzel ve Warner, 2013). Bu çalışma grubuna, kısaca yönetim 
düşüncesini ele alan ve genelde yönetim kitaplarındaki ‘Bölüm 2’ler olarak ifade edilen 
bölümler de dahil edilebilir4. İkinci olarak, alanda ön plana çıkmış çalışmaları veya bu 
çalışmaların özetlerini veya kısaltılmış versiyonlarını derleyen eserler de alandaki bilgi 
gelişiminin takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin; Shafritz, Ott ve Jang’ın 
(2005) eseri ile Pugh’ın (2007) eseri gibi çalışmalar bizim ana konular temelinde 
örgütler ve yönetim alanında öne çıkan çalışmaların ve dolayısıyla fikirlerin tarihsel 
gelişiminin görülmesini sağlamaktadır. Üçüncü olarak, gerek doğrudan bu konuyla ilgili 
gerekse de incelemelerinin bir yan ürünü olarak bazı araştırmalar üzerinden yönetim 
bilgisinin gelişimi de değerlendirilebilir. Örneğin; Koontz’un 30 yıl arayla yazmış 
olduğu iki çalışma araştırmacılara 1960’ların başı ile 1980’lerin başı açısından yönetim 
bilgisindeki kapsam değişimini ana kategoriler temelinde göstermektedir. Koontz’un iki 
çalışmasında (1961; 1980) ortaya koyduğu kategorilere, Martinez ve Toyne’un (2000) 
yaptığı gibi, Academy of Management’in üyelerini sınıflandırdığı ‘bölümler ve ilgi 
grupları’ kategorileri de ilave edilerek yönetim alanındaki ana ilgi alanlarının veya ana 
yaklaşımlarının gelişimi değerlendirilebilir. Bunlara ilaveten örneğin, Üsdiken’in (2002) 
çalışması, 1950’lerden itibaren yönetim alanının nasıl bilimleştiğini ve bu süreçteki ana 
yönelimleri detaylı olarak değerlendirmektedir. Alanın gelişimi konusunda genel 
değerlendirme sağlayan çalışmaların yanı sıra alt alanlar açısından da alandaki gelişimi 
değerlendiren çalışmalardan bahsedilebilir. Örneğin; Üsdiken ve Leblebici’nin (2001) 
çalışması, örgüt kuramı alanının ortaya çıkışından günümüze kadar uzanan gelişim 
sürecini değerlendirmektedir. Benzer şekilde, Hoskisson ve arkadaşlarının (1999) 
çalışması da strateji alanındaki temel yönelimlerin tarihsel gelişiminin anlaşılmasını 
sağlamaktadır. Hem makro hem de mikro örgütsel davranış kuramları bu kuramlara ait 
ana referansları da belirterek bir liste sunan çalışmalar da bizim tarihsel süreçte alanların  
öne çıkan temel yaklaşımlarını görmemizde yardımcı olabilir. Örneğin; Colquitt ve 
Zapata-Phelan (2007), The Academy of Management Journal dergisindeki yayınlar 
temelinde hem mikro örgütsel davranış hem de makro örgütsel davranış alanında öne 
çıkan kuramları ve bunlara ilaveten bu alanlardaki bazı yeni yapıları belirtmişlerdir. 
İlgili çalışmada yazarlar, belirtilen kuram ve yapılara ilişkin temel kaynakları da 
belirtikleri için, belirtilen alanlardaki merkezi yaklaşımlarının tarihsel olarak gelişiminin 

                                                
3 Benzer şekilde işletme alanının diğer alt alanları için de yönetim alanı için belirtilen yöntemlere benzer yöntemlerle 
ilgili alandaki öne çıkan bilgilerin kapsamının (kavram, model, yaklaşım veya kuram) zaman içerisindeki değişimi 
değerlendirilebilir.  
4 Bölüm 2 etiketinden ne kastedildiği ve Bölüm 2’lerin kitaplardaki pozisyonunu değerlendiren bir çalışma için 
bakınız: Jacques ve Durepos, (2015). 
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değerlendirilmesinde okuyuculara yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde, mikro ve makro 
örgütsel davranış alanlarındaki 73 kuramı listeleyen Miner’ın (2003) çalışması da 
tarihsel olarak ortaya çıkan kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesine yardımcı 
olabilir. Cascio ve Aguinis’ın (2008) çalışması da endüstri ve örgüt psikolojisi 
alanındaki popüler konuları, 1960’lardan 2000’li yıllara farklı dönemlere ayrıştırarak 
göstermektedir. Dördüncü olarak, ilgili alanlardaki herhangi bir ders kitabının eski 
tarihli baskısı ile aynı kitabın yeni tarihli bir versiyonunu kıyaslamak da o alanla ilgili 
gelişimin takip edilebilmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda, Hall’ın kitabının 1972 
yılında yapılan ilk baskısı (Hall, 1972) ile aynı kitabın 2009 yılında yapılan 10. 
baskısını (Tolbert ve Hall, 2009) kıyasladığımızda sunulan bilginin kapsamındaki 
değişimler görülebilmektedir. Genel olarak iki baskı arasındaki farklılıklar belirtilecek 
olursa, en göze çarpan değişim, kitabın son baskısında örgüt çevre ilişkilerini açıklayan 
‘paradigmalara’ (koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyetleri, kurumsal 
paradigma ve popülasyon ekolojisi) ayrı bir bölüm şeklinde yer verilmiş olmasıdır. 
Ayrıca, bu paradigmalar kitaptaki diğer örgütsel konuların açıklanmasında da (örn. 
biçimsel yapının açıklanmasında kurumsalcı paradigma gibi) kullanılmaktadır. Bir 
başka göze çarpan değişim ise, son baskıda örgütsel performans konusunun da ele 
alınmasıdır. İki eserin yazar ve konu dizininde yer alan başlıklar sayısal olarak 
kıyaslandığında da 2009 baskısının dizininin (Sayı: 1120) 1972 baskısının dizininden 
(sayı: 494) yaklaşık 2.3 kat fazla olduğu da görülmektedir. Bu basit sayısal veri de 
gelişimin nispeten önemli bir ölçüde olduğunu göstermektedir. Son olarak, yönetim 
alanındaki daha spesifik konular temelinde ayrıntılı değerlendirme yapmayı sağlayan 
çalışmaları yayınlayan The Academy of Management Annals dergisinde yayınlanan 
çalışmalar da belirtilebilir. Örneğin; örgüt ve yönetim kuramı araştırmalarında tarihsel 
yaklaşımı değerlendiren ve bununla ilgili yeni bir kategorik yaklaşım öne süren Kipping 
ve Üsdiken’in (2014) bu dergideki çalışması, örgüt ve yönetim kuramı araştırmalarında 
tarihsel yaklaşım konusunda oldukça detaylı bilgi sağlamakta ve ilgili konunun tarihsel 
gelişimini ele almaktadır. Bu şekilde, yukarıda belirtilen yöntem veya çalışmalar ile 
alandaki bilginin kapsam değişimi takip edilebilir. Bunların yanı sıra daha geniş bir 
perspektiften ve tarihsel açıdan yönetim alanının bir örgütsel alan olarak değişimini 
değerlendiren çalışmalar da faydalı olabilir. Örneğin; Engwall, Kipping ve Üsdiken 
(2016) çalışması, yönetim alanındaki üç bilgi otoritesindeki (işletme okulları, 
danışmanlar ve medya) tarihsel gelişimi ve bu gelişimdeki değişimleri 
değerlendirmektedir. Yukarıda belirtilenlere ilaveten işletme ve yönetim alanında farklı 
tarihlerde yayınlanmış ansiklopedileri de kıyaslamak (Ek-1’de işletme ve yönetim 
alanları ilgili bazı ansiklopediler listelenmiştir), işletme ve yönetim bilgisinin 
kapsamının tarihsel süreçte nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Fakat 
yazında ansiklopediler temelinde böyle karşılaştırmalı bir sorgulama ile 
karşılaşılmamıştır. Bu çalışma, bir bakıma bu sorgulamayı yapmak için tasarlanmıştır. 
İzleyen bölümde, belirtilen sorgulama için araştırmanın nasıl tasarlandığı anlatılmıştır.  

2. Yöntem 

Bu çalışma, işletme ve yönetim literatüründeki farklı tarihlerde yayınlanan 
ansiklopedilerin maddelerini kendi aralarında karşılaştırmaktadır. Araştırmaların verileri 
dört ansiklopediden gelmektedir. Bu ansiklopediler, Heyel’in 1963 yılında editörlüğünü 
yaptığı The Encyclopedia of Management, Hill’in editörlüğünü yaptığı ve 2012 yılında 
yedinci baskının yapıldığı Encyclopedia of Management, 1905 yılında yayınlanan The 
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Business Man's Encyclopedia5 ve Wankel’in editörlüğünü yaptığını ve 2009 yılında 
basılan Encyclopedia of Business in Today's World adlı eserlerdir. İlk iki eser yönetim 
başlığı altında kategorileştirilerek kendi aralarında kıyaslanırken, son iki ansiklopedi 
genel işletme bağlığı altında kendi aralarında kıyaslanmıştır. Kıyaslamalar bu 
ansiklopedilerde yer alan maddeler esas alınarak yapılmıştır. Tablo 1’de kıyaslanan 
ansiklopediler ve künye bilgileri yer almaktadır. 
 

Tablo 1. Kıyaslanan Ansiklopediler ve Künye Bilgileri 

Genel 
İşletme Alanı 

The Business Man's Encyclopedia 
(Editör: Anonim; Yıl: 1905; Yayınevi: The 

System Company) 

Encyclopedia of Business in Today's 
World 

(Editör: Charles Wankel; Yıl: 2009; 
Yayınevi: SAGE Publications) 

Yönetim 
Alanı 

 
The Encyclopedia of Management 

(Editör: Carl Heyel; Yıl: 1963; Yayınevi: 
Reinhold Publishing Corporation) 

Encyclopedia of Management 
(Editör: Sonya D. Hill; Yıl: 2012; 

Yayınevi: Gale, Cengage Learning) 

Çalışmanın veri setini oluşturacak maddeler, bu ansiklopedilerde kullanılan 
kategorilere göre ayrıştırılmıştır. Ansiklopedilerde açıklanan maddeler yine bu 
ansiklopedilerde kullanılan kategorilere göre ayrıştırıldıktan sonra her bir maddenin 
sadece bir kategori altında değerlendirilip değerlendirilmediği incelenmiştir. Yapılan 
incelemede, bazı maddelerin farklı kategoriler altında birden fazla yer aldığı tespit 
edilmiştir. Çalışmanın ikinci yazarı ve üçüncü yazarı bu ortak maddeleri 
değerlendirerek, ortak maddeler için konu açısından en uygun olduğu düşünülen 
kategori belirlenmiş ve bir maddenin sadece bir konu kategorisi altında yer alması 
sağlanmıştır.6 İzleyen bölümde, bu ansiklopedilerin genel özellikleri, maddelerin 
kategorileri ve bunların oransal dağılımı ile kendi aralarındaki karşılaştırma sonuçlarına 
yer verilmiştir. 

3. Bulgular 
Genel işletme alanı için kıyaslamada kullanılan ilk ansiklopedi 27 uzman 

tarafından derlendiği belirtilen ve 1905 yılında iki cilt halinde yayınlanan The Business 
Man's Encyclopedia adlı eserdir. Bu ansiklopedinin ilk cildi iki kitaptan (Book 1: 
Business Law, Book 2: Business Methods), ikinci cildi de üç kitaptan (Book 3: Business 
Dictionary, Book 4: Business Systems, Book 5: Business Tables) oluşmaktadır. İki 
ciltlik bu ansiklopedinin madde dağılımları, belirtilen ana kitap başlıkları açısından 
incelendiğinde, madde sayılarının dağılımının şu şekilde olduğu görülmektedir: İşletme 
hukuku (business law) % 41 (373 madde), işletme yöntemleri (business methods) % 15 
(137 madde), işletme sözlüğü (business dictionary) %31 (278 madde), işletme sistemleri 
(business systems) %7 (62 madde) ve işletme tabloları (business tables) %6 (58 madde) 
şeklindedir. İşletme hukuku kitabına konu edilen ana kategoriler ve onların alt 
maddeleri incelediğinde üç maddenin (Exemption Laws, Chattel Mortgages, Eight Hour 
Law) alt maddelerinde Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerindeki ilgili maddeye ilişkin 
uygulamaların değerlendirdiği görülmekte ve alt maddeler olarak eyalet isimlerinin 

                                                
5 Bu eserin son yıllarda tıpkı basımlarının yapıldığı da görülmektedir. Örneğin, 2013 yılında The Business Press 
tarafından ve 2015 yılında birinci cildi ile 2016 yılında ikinci cildi Forgotten Books tarafından tıpkı basımı 
yapılmıştır. Bu bilgiler 01 Ocak 2017 tarihinde Amazon.com sitesinde ‘The Business Man's Encyclopedia’ ifadesi 
kullanılarak yapılan taramaya dayanmaktadır. 
6 Bu çalışmanın yazarlarından, bu çalışmada incelenen ansiklopedilere ve onların maddelerine ait tüm veriler elde 
edilebilir.  
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belirtildiği görülmektedir. Eğer bu eyalet isimleri çıkarılır ve ilgili madde tek bir madde 
olarak kabul edilirse dağılım Tablo 2’de sunulduğu şekilde olmaktadır:  
Tablo 2. The Business Man's Encyclopedia Adlı Ansiklopedinin Maddelerinin Konulara Göre 

Dağılımı 

Konular Madde Yüzde Dağılımları (Madde 
Sayıları) 

İşletme hukuku (business law) % 31 (243) 
İşletme yöntemleri (business methods) % 18 (137) 
İşletme sözlüğü (business dictionary) % 36 (278) 
İşletme sistemleri (business systems) % 8 (62) 
İşletme tabloları (business tables) % 7 (58) 
Toplam  % 100 (778) 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, iki ciltlik The Business Man's Encyclopedia adlı 

eserde beş ana konu kategorisinde toplam 778 madde vardır. Bu 778 maddenin 278’i 
işletme sözlüğü ana konusundaki maddelerdir. İşletme hukuku ana konu kategorisi 
altında toplam 243 kavram veya konunun açıklandığı görülmektedir. İşletme yöntemleri 
ile ilgili 137 madde, işletme sistemleri ile ilgili 62 madde ve işletme tabloları ile ilgili de 
58 madde söz konusudur. Bu ana konular alt konu kategorilerine de ayrıştırılmıştır. 
İşletme hukuku ana kategorisi 26 alt konuya, işletme yöntemleri 13 alt konuya, işletme 
sistemleri 12 alt konuya ve işletme tabloları 14 alt konuya ayrıştırılmıştır. Genel işletme 
alanı için kıyaslamada kullanılan ikinci ansiklopedi ise, Wankel’in editörlüğünü yaptığı 
ve 2009 yılında basılan Encyclopedia of Business in Today's World adlı ansiklopedidir. 
Bu ansiklopedide toplam 21 konu kategorisinde 973 madde vardır. 21 konu kategorisine 
göre, maddelerin dağılımı en fazladan ez aza doğru Tablo 3’te görüldüğü şekilde 
dağılmaktadır. 
 

Tablo 3. Encyclopedia of Business in Today's World Adlı Ansiklopedinin Maddelerinin 
Konulara Göre Dağılımı 

Konular Madde Yüzde Dağılımları 
(Madde Sayıları) 

Şirket profilleri (corporate profiles) % 20 (191) 
Ülkeler (countries) % 11 (111) 
Uluslararası finans (international finance) % 11 (109) 
Kültürel çevreler (cultural environments) % 11 (105) 
Üretim ve işlemler (manufacturing and operations) % 7 (66) 
Uluslararası ticaret (international trade) % 6 (60) 
İnsan kaynakları yönetimi (human resource management) % 4 (43) 
Pazarlama (marketing) % 4 (39) 
Uluslar-üstü ve ulusal örgütler (supranational and national 
organizations) 

% 3 (33) 

Uluslararası muhasebe (international accounting) % 3 (32) 
Uluslararası para sistemi (international monetary system) % 3 (27) 
Bölgesel ekonomik entegrasyon (regional economic integration) % 3 (26) 
Uluslararası işletmeciliğin iktisadi kuramları (economic theories 
of international business) 

% 2 (23) 

Yönetim ve liderlik (management and leadership) % 2 (20) 
Doğrudan yabancı sermaye (foreign direct investment) % 2 (20) 
Yasal konular ve çalışma konuları (legal and labor issues) % 1 (14) 

Politik çevreler (political environments) % 1 (14) 
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Etik, yolsuzluk ve sosyal sorumluluk (ethics, corruption, and 
social responsibility) 

% 1 (13) 

İhracat/ithalat stratejileri (export/import strategies) % 1 (10) 
Rekabetçi güçler (competitive forces) % 1 (9) 
Küreselleşme ve toplum (globalization and society) % 1 (8) 

Toplam % 100 (973) 
 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, Encyclopedia of Business in Today's World adlı 
eserde açıklanan maddelerin yaklaşık olarak % 70’i yedi konu kategorisindeki (şirket 
profilleri, ülkeler, uluslararası finans, kültürel çevreler, üretim ve işletmeler, uluslararası 
ticaret, insan kaynakları yönetimi) maddelerden oluşmaktadır. Farklı tarihlerde 
yayınlanmış işletme alanı ile ilgili genel bilgilerin sunulduğu iki ansiklopedi 
kıyaslandığında aşağıda sıralanan tespitlerin varlığı ifade edilebilir: 
• Ansiklopedilerde maddelerin kategorize edildiği alt konu başlıkları açısından 

kıyaslama yapılınca, örtüşen bir konu başlığının söz konusu olmadığı tespit 
edilmiştir. 

• 1905 yılında basılmış The Business Man's Encyclopedia adlı ansiklopedide hiç 
bir ülke ve şirket ismi bulunmamaktadır. Encyclopedia of Business in Today's 
World adlı ansiklopedide ise, maddelerin yaklaşık % 31’i şirketlerden ve 
ülkelerden oluşmaktadır.  

• Dikkat çeken bir diğer bulguya göre, 1905 yılında basılmış The Business Man's 
Encyclopedia adlı ansiklopedide hukuk ile ilgili maddelerin payı % 31 iken, 
Encyclopedia of Business in Today's World adlı ansiklopedide yasal konular ve 
çalışma konuları kategorisi toplam madde sayısı içinde sadece % 1’lik bir paya 
sahiptir.  

• Ansiklopedilerde açıklanan maddeler açısından kıyaslama yapıldığında ise her iki 
ansiklopedide sadece üç madde (sabit giderler, vize, garanti) ortaktır. İşletme 
alanı ile ilgili ilk ansiklopedideki işletme sözlüğüne ait 278 madde de dahil edilip 
kıyaslama yapıldığında ise, belirtilen üç ortak maddeye ilaveten dokuz ortak 
madde (arbitraj, sermaye, teminat, itibari para (fiat money), mali bilanço, 
opsiyon, bağlı birim/işletme, vize/pasaport vizesi, garanti (warranty) daha olduğu 
tespit edilmiştir. Her iki ansiklopedideki geri kalan maddeler birbirinden 
tamamen farklıdır. 

 
Genel işletme alanıyla ilgili iki ansiklopedinin ortak maddeleri Tablo 4’te de 

görülebilir.  
 

Tablo 4. The Business Man's Encyclopedia Adlı Ansiklopedi ile Encyclopedia of Business in 
Today's World Adlı Ansiklopedinin Ortak Maddeleri 

 
Arbitraj 
Sermaye 
Teminat 
İtibari para 

Mali bilanço 
Opsiyon 

Bağlı birim/işletme 
Vize/pasaport vizesi 

Garanti  
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Yönetim alanı kapsamında da, iki ansiklopedi kıyaslanmıştır. İlk ansiklopedi 
1963 yılında Heyel’in editörlüğünü yaptığı ansiklopedidir. Bu ansiklopedi, 26 alt konu 
başlığı altındaki toplam 308 maddeden oluşmaktadır. Ansiklopedinin madde dağılımları 
belirtilen ana kitap başlıkları açısından dağılımı Tablo 5’te sunulduğu şekildedir:  

Tablo 5. The Encyclopedia of Management Adlı 1965 Basım Ansiklopedinin Maddelerinin 
Konulara Göre Dağılımı 

Konular Madde Yüzde Dağılımları 
(Madde Sayıları) 

Yönetimde öncüler (pioneers in management) % 11 (34) 
Finansal yönetim (financial management) % 8 (25) 
Personel gelişimi (personnel development) % 6 (17) 
Muhasebe ve kontrol (accounting and control) % 6 (17) 
Temel yönetim kavramları (basic management concepts) % 5 (16) 
Personel yönetimi (personnel administration) % 5 (16) 
İnovasyon için örgütlenme (organizing for innovation) % 5 (14) 
İşletme lojistiği (business logistics) % 5 (14) 
Endüstri mühendisliği (industrial engineering) % 5 (14) 
Satış (selling) % 5 (14) 
Yönetim ve davranış bilimleri (management and the behavioral 
sciences) 

% 4 (13) 

Yönetim ve ekonomik çevre (management and the economic 
environment) 

% 4 (13) 

Yönetimde yasal sorunlar (legal problems in management) % 4 (11) 
Karar verme süreci ve yeni yönetim bilimleri (decision-making 
process and the "new management sciences") 

% 4 (11) 

Üretim (manufacturing) % 4 (11) 
Çalışma  ilişkileri (labor relations) % 3 (10) 
Reklamcılık (advertising) % 3 (10) 
Yardım ve bilgi kaynakları (aids and sources of information) % 3 (9) 
Sistemler ve prosedürler (systems and procedures) % 3 (8) 
Proje yönetimi (project management)  % 2 (7) 
Pazarlama araştırması (marketing research) % 2 (6) 
Otomatik veri işleme (automatic data processing) % 2 (6) 

Halkla ilişkiler (public relations) % 1 (4) 
Kurumsal planlama (corporate planning) % 1 (3) 
Yurt dışı faaliyetler (foreign operations) % 1 (3) 
Kamu yönetimi (public administration) % 1 (2) 

Toplam  % 100 (308) 
 

Yönetim alanı ile ilgili seçilen ikinci ansiklopedi, Hill’in editörlüğünü yaptığı ve 
son baskısı 2012 yılında yapılan eserdir. Bu ansiklopedi ise, toplam 316 maddeden 
oluşmaktadır. Ansiklopedide belirtilen 17 işlevsel alan kategorisi temelinde maddeler 
ayrıştığında kategorilerin sayısal dağılımı Tablo 6’da görüldüğü gibidir.  
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Tablo 6. Encyclopedia of Management Adlı 2012 Basım Ansiklopedinin Maddelerinin 
Konulara Göre Dağılımı 

 
Konular Madde Yüzde Dağılımları 

(Madde Sayıları) 
Genel yönetim (general management) % 22 (69) 
İnsan kaynakları yönetimi (human resources management) % 12 (39) 
Kurumsal planlama ve stratejik yönetim (corporate planning and 
strategic management) 

% 12 (38) 

Üretim ve işlemler yönetimi (production and operations 
management) 

% 7 (23) 

Yenilik ve teknoloji (innovation and technology) % 7 (22) 
Finansal yönetim ve muhasebe (financial management and 
accounting issues) 

% 7 (21) 

Girişimcilik (entrepreneurship) % 5 (17) 
Uluslararası/küresel yönetim (international/global management) % 5 (17) 
Yönetimde yeni konular (emerging topics in management) % 3 (11) 
Performans ölçümü ve değerlendirilmesi (performance measures 
and assessment) 

% 3 (11) 

Liderlik (leadership) % 3 (9) 
Yönetim bilimi ve yöneylem araştırması (management science 
and operations research) 

% 3 (9) 

Eğitim ve geliştirme (training and development) % 3 (9) 
Yasal konular (legal issues) % 3 (8) 
Yönetim bilgi/bilişim sistemleri (management information 
systems) 

% 2 (6) 

Tedarik zinciri yönetimi (supply chain management) % 1 (4) 

Kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi (quality management 
and total quality management) 

% 1 (3) 

Toplam % 100 (316) 
 

Farklı tarihlerde yayınlanmış yönetim alanı ile ilgili genel bilgilerin sunulduğu iki 
ansiklopedi kıyaslandığında aşağıda sıralanan bulgulara ulaşılmaktadır: 

• Ansiklopedilerde maddelerin kategorize edildiği alt konu başlıkları açısından 
kıyaslama yapıldığında, 2012 yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinin genel 
yönetim ve yönetimin alt alanları kategorilerindeki madde sayısının 1963 yılında 
yayınlanan yönetim ansiklopedisine göre arttığı gözlemlenmektedir. 2012 
yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinin genel yönetim kategorisi ile 
yönetimin alt alanlarına ait kategoriler (genel yönetim, kurumsal planlama ve 
stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, yönetimde yeni konular, 
uluslararası/küresel yönetim, liderlik, kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi, 
eğitim ve geliştirme) ansiklopedi maddelerinin yaklaşık %62’sini 
kapsamaktayken; 1963 yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinde genel 
yönetim kategorisi ile yönetimin alt alanlarına ait kategoriler (temel yönetim 
kavramları, yönetimde öncüler, yönetim ve davranış bilimleri, kurumsal 
planlama, personel yönetimi, personel gelişimi, yurt dışı faaliyetler) ansiklopedi 
maddelerinin yaklaşık %  33’ünü kapsamaktadır. 

• Her iki ansiklopedinin maddeleri kıyaslandığında toplam 38 maddenin ortak 
olduğu tespit edilmiştir. 2012 yılına ait bir yönetim ansiklopedisine konu edilen 
maddelerin yaklaşık % 12’sinin 1960’lı yılların başında yayınlanan bir yönetim 



 
 

S. Türken – S. Dirlik – U. Avcı (2017) 305-320 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

314 

ansiklopedisine de konu edildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Tablo 7’de 
ortak maddeler görülebilir.  

• İki ansiklopedi kıyaslandığında göze çarpan bir diğer önemli değişim de 1963 
yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinde muhasebe ve finansman alanı ile 
pazarlama alanına ait kategorilere ait maddelerin payının 2012 yılında 
yayınlanan ansiklopedide azalmasıdır. 1963 yılındaki yönetim ansiklopedisinde 
muhasebe ve finansman alanına dahil edilebilecek iki kategori bulunmaktadır. 
Bunlar 25 madde ile finansal yönetim ve 17 madde ile muhasebe ve kontrol 
kategorisidir. Bu iki kategorinin maddeleri toplam maddelerin % 14’üne tekabül 
etmektedir. 2012 yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinde ise, muhasebe ve 
finansman alanı ile ilgili tek bir kategori (finansal yönetim ve muhasebe 
konuları) belirtilmiş ve bu kategoride 21 madde sınıflandırılmıştır. Bu 
kategorinin toplam pay içinde ağırlığı ise % 7’dir. Ayrıca, 1963 yılında 
yayınlanan yönetim ansiklopedisinde pazarlama alanı ile ilişkilendirilebilecek üç 
kategori söz konusudur. Bunlar; reklamcılık, pazarlama araştırması ve satış 
kategorileridir. Üç kategoriye ait toplam madde sayısı 30 olup, bu üç kategoriye 
ait maddelerin toplam madde sayısı içindeki payı % 10’dur. 2012 yılındaki 
ansiklopedide ise, pazarlama alanı ile ilgili hiçbir kategori bulunmamaktadır. 
Pazarlama alanıyla ilgili sadece sekiz maddeye genel yönetim kategorisi altında 
yer verilmiştir.  

• İki ansiklopedi kıyaslandığında 1963 yılında yayınlanan yönetim 
ansiklopedisinde kurumsal planlama kategorisi % 1’lik bir paya sahipken, 2012 
yılında yayınlanan yönetim ansiklopedisinde ise kurumsal planlama ve stratejik 
yönetim kategorisine ait maddelerin toplamın % 12’sini oluşturduğu 
görülmektedir.  

• İki ansiklopediye ilişkin belirtilebilecek son tespit ise, yönetimin öncülerine 
ilişkindir. 1963 basımı yönetim ansiklopedisinde yönetimin öncüleri bir kategori 
olarak değerlendirilmiş ve ansiklopedide kişiler ayrı ayrı maddeleştirilmiştir. Bu 
ansiklopedide 34 kişi yönetimin öncüleri kategorisi altında değerlendirilmiştir. 
2012 baskı tarihli yönetim ansiklopedisinde ise, yönetimin öncüleri bir madde 
başlığı olarak verilmiş ve 25 kişi bu maddenin altında değerlendirilmiştir. İki 
ansiklopedideki isimler karşılaştırdığında 10 ismin ortak (bkz. Charles Babbage, 
Frank Gilbreth, Frederick W. Taylor, Henri Fayol, Henry Gantt, Lillian Gilbreth, 
Mary Parker Follett, Matthew Boulton, Peter Drucker, Robert Owens) olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 7. 1965 Basım The Encyclopedia of Management ile 2012 Basım Encyclopedia of 
Management’daki Ortak Maddeler 

 
Başabaş Analizi ABD Sermaye Piyasası Kurumu 
Beyin Fırtınası Bakım-onarım 

Fiyatlama Politikası ve Stratejisi Birleşme ve Satın Almalar 
İktisat Değer Analizi 

İşletme Tahminleri Depolama ve Depo Yönetimi 
Maliyet Muhasebesi Duyarlılık Eğitimi 

Motivasyon Eğitim 
Muhasebe Finansal Oranlar 

Nakit Akım Analizi Grup Dinamikleri 
Örgüt Kuramı İnovasyon 

Örgütsel Analiz ve Planlama İstatistik 
Personel Sosyal Hakları Makam Tazminatı 

Proje Yönetimi Pazarlama 
Risk Yönetimi Satıcı Sıralaması 

Satın Alma ve Tedarik Satış Yönetimi  
Tüketici Davranışları X ve Y Teorileri 

Üretkenlik Kavramları ve Ölçümleri Yönetim Bilimi 
Yaratıcılık Yönetim Denetimi 

Yeni Ürün Geliştirme Yönetim Dernekleri ve Birlikleri 

4. Sonuç  
Bu çalışmanın amacı, genel işletme ve yönetim alanlarındaki ansiklopedileri 

kıyaslayarak belli bir zaman süreci içerisinde konu edindikleri maddeler açısından ne 
ölçüde değiştiğini incelemektir. Bu kıyaslamayı yapabilmek için hem genel işletme 
alanı hem de yönetim alanı için ulaşılabilen en eski tarihli iki ansiklopedi ve en güncel 
iki ansiklopedi incelenmek üzere seçilmiştir. Genel işletme alanı için ulaşılabilen en 
eski tarihli ansiklopedi 1905 yılında yayınlanan The Business Man's Encyclopedia adlı 
eserdir. Bu ansiklopedinin yayın yılı açısından şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. 
1800’lü yıllarının sonlarından 1900’lü yılların ortalarına kadar geçen süre, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde işletme eğitiminin yüksek öğretim kurumlarında yer 
edinmeye başladığı ilk yıllarıdır (Engwall, Kipping ve Üsdiken, 2010). Bu açıdan, 
belirtilen ansiklopedinin işletme bilgisinin yüksek öğretim kurumlarınca oluşturulmaya 
başlandığı yıllarda yayınlanan bir ansiklopedi olduğu söylenebilir. Yönetim alanı için 
ulaşılabilen en eski tarihli ansiklopedi ise, Heyel’in 1963 yılında editörlüğünü yaptığı 
The Encyclopedia of Management adlı eserdir. Bu ansiklopedi de yönetim alanında 
doğa bilimleri modeli üzerine kurulu bilimci tavrın yerleşik olmaya başladığı dönemde 
(Üsdiken, 2002) basılmıştır. Böylelikle eski tarihli her iki ansiklopedi gerek işletme 
alanı gerekse de yönetim alanı açısından alanların bilimsel araştırma alanı olarak veya 
disiplin olarak oluşmaya başladıkları ilk yılların veya dönemlerin ürünleri olduğu ifade 
edilebilir. Genel işletme alanı için seçilen güncel ansiklopedi ise, 2009 yılında basılan 
Encyclopedia of Business in Today's World adlı eserdir. Genel işletme alanı için seçilen 
iki ansiklopedinin basım yılı arasında 104 yıl zaman farkı bulunmaktadır. Yönetim alanı 
için seçilen güncel ansiklopedi ise, 2012 yılında basılan Encyclopedia of Management 
adlı eserdir. Seçilen iki yönetim alanı ansiklopedisinin basım yılı açısından 49 yıl zaman 
farkı bulunmaktadır. Belirtilen zaman farkları alanlar için önem verilen bilgilerin 
kapsamının ne ölçüde değiştiğini karşılaştırmalı olarak sorgulamayı anlamlı kılabilecek 
uzunluktadır. Yapılan kıyaslamalarda, -beklenilebileceği gibi- işletme ve yönetim 
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bilgisinin kapsamının önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. İki genel işletme 
ansiklopedisi kıyaslandığında neredeyse iki ansiklopedide yer alan maddelerin 
birbirinden tamamen farklı olduğu görülmüştür. Yönetim ansiklopedilerinde de ele 
alınan konular açısından fark oldukça yüksek düzeydedir. 2012 yılında basılan yönetim 
ansiklopedisinde açıklanan maddelerin sadece % 12’lik kısmı 1963 yılındaki 
ansiklopedi de söz konusudur. Ayrıca araştırma bulguları, kelimelerin tarihsel akışı 
içinde farklı anlamlar taşıyor olabileceğine dair işaretler de sunmaktadır. Heyel’in 1963 
yılında editörlüğünü yaptığı The Encyclopedia of Management adlı ansiklopedideki ana 
konular ile Hill’in 2012 yılında editörlüğünü yaptığı Encyclopedia of Management adlı 
eserin ana konuları kıyaslandığında, ilkinin daha çok işletme genel alanına uygun 
olduğu söylenebilir. 2012’deki yönetim ansiklopedisinin içeriğine baktığımızda ise, 
bugünkü yönetim konularının ağırlığının arttığı ve işletme ile ilgili diğer alanların 
ağırlığının azaldığı görülmektedir. Daha ileride yapılacak incelemelerde şu iki 
sorgulamayı yapmak faydalı olabilir. Birincisi, yönetim ansiklopedilerinde yer alan 
maddeleri yönetim alt alanları (örgüt kuramı,  örgütsel davranış, insan kaynakları 
yönetimi, stratejik yönetim) ve yönetim alt alanı dışındaki alanlar şeklinde 
sınıflandırarak değişimlerin sorgulanmasıdır. Böylelikle yönetim alt alanlarında 
maddelerin belli bir zaman sürecinde ağırlıklarının ne ölçüde değiştiği incelenebilir. 
İkincisi, ansiklopedilerde yer alan maddelerin ne kadarının popüler veya moda yönetim 
konularını temsil ettiğinin, ne kadarının bilimci yaklaşımı temsil ettiğinin belirlenmesi 
olabilir.  
 

KAYNAKÇA 

Cascio, W. F., Aguinis, H., (2008). “Research in industrial and organizational 
psychology from 1963 to 2007: Changes, choices, and trends”, Journal of 
Applied Psychology, 93(5): 1062-1081. 

Colquitt, J. A., Zapata-Phelan, C. P., (2007). “Trends in theory building and theory 
testing: A five-decade study of Academy of Management Journal”, Academy 
of Management Journal, 50(6), 1281-1303. 

Engwall, L., Kipping, M., Üsdiken, B., (2016). Defining Management: Business 
Schools, Consultants, Media, New York: Routledge.  

Engwall, L., Kipping, M., Üsdiken, B., (2010). “Public science systems, higher 
education and the trajectory of academic disciplines: Business studies in the 
United States and Europe”, In R. Whitley, J. Glaser, & L. Engwall (Eds.), 
Reconfiguring knowledge production: Changing authority relationships in the 
sciences and their consequences for intellectual innovation, Oxford, UK: 
Oxford University Press, 325-353. 

George, C.S., (1972). The History of Management Thought. Englewood Cliffs, 
Prentice Hall, New Jersey.  

Goodrick, E. (2002). “From management as a vocation to management as a scientific 
activity: An institutional account of a paradigm shift”. Journal of Management, 
28(5), 649–668.  

Hall, R.H., (1972). Organizations: Structure and Process, Englewood Cliffs, Prentice-
Hall, New Jersey. 



 
 

S. Türken – S. Dirlik – U. Avcı (2017) 305-320 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

317 

Hoskisson, R.E., Hitt, M.A., Wan, W.P., Yiu, D., (1999). “Theory and research in 
strategic management: swings of a pendulum”, Journal of Management, 25(3), 
417-456. 

Jacques, R., Durepos, G., (2015). “A history of management histories: Does the story 
of our past and the way we tell it matter?” In P. G. McLaren, A. J. Mills & T. 
Weatherbee (Eds.), The routledge companion to management and 
organizational history. New York, NY: Routledge. 

Keulen, S. ve Kroeze, R. (2014). “Introduction: The era of management: a historical 
perspective on twentieth-century management”, Management & Organizational 
History, 9:4, 321-335 

Kipping, M., Üsdiken, B. (2014). “History in organization and management theory: 
More than meets the eye”, Academy of Management Annals, 8(1): 535-588. 

Koontz, H., (1961). “The management theory jungle”, The Journal of the Academy of 
Management, 4(3), 174-188.  

Koontz, H., (1980). “The management theory jungle revisited”, The Academy of 
Management Review, 5(2): 175-187. 

Martínez, Z., Toyne, B., (2000). “What is international management, and what is its 
domain?”, Journal of International Management, 6(1): 11-28. 

Miner J.B., (2003). “The rated importance, scientific validity, and practical usefulness 
of organizational behavior theories: A quantitative review”, Academy of 
Management Learning & Education, 2: 250-268.  

Pindur, W., Rogers, S. E. ve Kim, P. S. (1995) "The history of management: a global 
perspective", Journal of Management History, 1(1): 59-77. 

Pugh, D.S., (2007). Organization Theory: Selected Classic Readings. London, Penguin 
Books.  

Pugh, D.S., Hickson, D.J., (2007). Great Writers on Organizations, The third omnibus 
edition, Routledge. 

Shafritz, J.M., Ott, J.S., Jang, Y.S., (2005). Classics of Organization Theory. Belmont, 
Thomson Wadsworth.  

Tolbert, P.S., Hall, R.H., (2009). Organizations: Structure, Processes and Outcomes, 
New Jersey: Pearson Education.  

Üsdiken, B., (2002). “Tarihsel bir bakışla bilim-yönetim birlikteliği”, Yönetim 
Araştırmaları Dergisi, 2:2, 127 – 154. 

Üsdiken, B., Leblebici, H., (2001). “Organization theory”,  In N. Anderson, D. Ones, 
H. K. Sinangil and C. Viswesvaran (Eds.), International handbook of work and 
organizational psychology, Newbury Park, CA: Sage, Vol. 2. pp. 377-397. 

Witzel, M.A., (2012). A History of Management Thought. New York. Routledge. 

Witzel, M., Warner, M., (2013). The Oxford Handbook of Management Theorists. 
Oxford: Oxford University Press.  

Wren, D.A., Bedeian, A.G., (2009). The Evolution of Management Thought. India: 
John Wiley & Sons, Inc. 



 
 

S. Türken – S. Dirlik – U. Avcı (2017) 305-320 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

318 

Ek 1. İşletme ve Yönetim Alanında Seçilmiş Bazı Ansiklopediler 

 Ansiklopedi Yıl Editör Cilt 
Sayısı Derleyen Yayın Evi 

1 Encyclopedia of Business in 
Today's World 2009 Charles Wankel 4 Sage Publications, 

Inc. 

2 Encyclopedia of Business 
and Industrial Management 2015 Rita Lamotta 4 Clanrye International 

3 Encyclopedia of Management 
Theory 2013 Eric H. (Howard) 

Kessler 2 SAGE Publications, 
Inc 

4 Encyclopedia of 
Management 2012 Sonya D. Hill 1 Cengage GALE 

5 International Encyclopedia of 
Organization Studies 2007 Stewart R Clegg 

and James Bailey 4 SAGE Publications, 
Inc 

6 
Encyclopedia of Strategic 

Leadership and Management 2016 Victor C. X. Wang 3 IGI Global 

7 

The Encyclopedia of 

Human Resource Management: 

Short Entries 
2012 

William J. 
Rothwell and 

Robert K. Prescott 
3 John Wiley & Sons, 

Inc 

8 
Encyclopedia of Human 

Resource Management 2016 
Adrian Wilkinson 

and Stewart 
Johnstone 

1 Edward Elgar 
Publishing 

9 
 

The Palgrave Encyclopedia of 
Strategic Management 

2013 Mie Augier and 
David J. Teece 1 

Palgrave Macmillan 
UK 

(online) 

10 
The SAGE Encyclopedia of 

Industrial and Organizational 
Psychology 

2016 Steven G. 
Rogelberg 4 SAGE Publications, 

Inc 

11 International Encyclopedia of 
Business and Management 2001 Malcolm Warner 8 Thomson Learning 

12 
 

Wiley Encyclopedia of 
Management 

2014 
Cary L. Cooper, 
Açıklama notuna 

bakınız* 
13 Wiley Publishing 

*Açıklama notu: Bu ansiklopedi 13 ciltten oluşmaktadır. Sırasıyla ciltler ve ciltlerin editörleri 
şöyledir: Vol. 1: Accounting (Eds. Colin Clubb & Shahed Imam), Vol. 2: Business Ethics (Eds. 
Ronald James & Team, with Kenneth Goodpaster), Vol. 3: Entrepreneurship (Eds. Michael Morris 
& Don Kuratko), Vol. 4: Finance (Eds. Krishna Paudyal), Vol. 5: Human Resource Management 
(Eds. David Guest & David Need), Vol. 6: International Management (Eds. Markus Vodosek & 
Deanne den Hartog), Vol. 7: Management Information Systems (Eds. Detmar Straub & Richard 
Welke), Vol. 8: Managerial Economics (Eds. Robert McAuliffe), Vol. 9: Marketing (Eds. Nick Lee 
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Extensive Summary 

The scope of this review is to assess the change over time in the scope of 
knowledge that is generally focused on business and management fields. The study is 
based on the assumption that the articles of the encyclopaedias related to the field of 
business and management published at different dates are evaluated as knowledge 
(concept, model, approach or theory) considered important at that time and that 
comparison of the articles of these encyclopaedias published at different dates can help 
in assessing the change in knowledge. In the study, the encyclopaedias published in 
different dates that we can associate with the fields of business and management were 
examined comparatively on the basis of the substances they contain and what kind of 
changes were found in terms of scope. With these encyclopaedias based comparison, it 
can be questioned how the extent the scope of business and management fields has 
changed from the time when the business and management fields have begun to occupy 
higher education and were seen as separate scientific disciplines. Through the 
comparison, it has been attempted to understand the scope of historical change of 
knowledge both in the field of business and in the field of management. 

This study compares the articles of the encyclopaedias published in different dates 
in the business and management literature. The data for the research comes from the 
four encyclopaedias. The Encyclopaedia of Management, edited by Heyel, published in 
1963; Encyclopaedia of Management, edited by Hill and published its seventh edition in 
2012; The Business Man's Encyclopaedia published in 1905, and Encyclopaedia of 
Business in Today's World, edited by Wankel and published in 2009. While the first two 
works were categorized under the heading of management and compared among 
themselves, the last two encyclopaedias were compared among themselves under the 
general business category. 



 
 

S. Türken – S. Dirlik – U. Avcı (2017) 305-320 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

320 

In comparison, it has been found that, as can be expected, the scope of business 
and management knowledge has changed significantly. Compared with the two general 
business encyclopaedias, almost all of the articles in the two encyclopaedias are 
completely different. The difference in terms of the issues discussed in the management 
encyclopaedias is quite high. Only 12% of the articles taken part in the management 
encyclopaedias published in 2012 are related to the encyclopaedia published in 1963. 
The research findings also suggest that the words may have different meanings in the 
historical flow of the words. When the main topics in The Encyclopaedia of 
Management, edited by Heyel in 1963 and Hill's Encyclopaedia of Management in 
2012, are compared, the former can be considered more suitable for general business. 
When we look at the content of the management encyclopaedia in 2012, it is seen that 
the weight of today's management issues is increasing and the weight of other fields 
related to business is decreasing. 

It may be useful to conduct two interrogations on future researches. First of them, 
the changes may be questioned by categorizing the items in the management 
encyclopaedias as management subfields (organizational theory, organizational 
behaviour, human resource management, strategic management) and fields outside the 
management subfields. Thus, it is possible to examine how much the weights of the 
items in the management subfields have changed over a certain period of time. Second, 
it may be the determination of how many of the articles in the encyclopaedias represent 
popular or fashion management issues, and how much it represents a scientific 
approach. 
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Abstract 
System dynamics approach is a method used to understand how the system 

changes over time. The elements and variables that constitute a system that changes in 
time are expressed as the system behavior. The aim is to understand the basic behavior 
system of the variables, to discover the factors that cause this mode of behavior and to 
improve the system behavior. Thus, it could be argued that system dynamics is a 
method to explain how the systems change with time. The most basic forms of behavior 
are exponential growth, goal seeking and oscillation. In this study a logistic system was 
modeled using Vensim Package Program. This model includes two stocks and three 
flows. Developed system dynamic model provides to analyze the values of product 
stock, order in transit and received order for 100 weeks.  
Keywords: System Dynamics, Exponential Growth, Goal Seeking And Oscillation. 
Logistic System. 

1. Introduction
System approach has become a widely used concept. It explains systems based

thinking, observation of the systems and its definition. To understand system behavior, 
dynamic systems simulation analyses are required. System approach includes 
simulation games related to management problems. These games demonstrate the 
existence of complexity clearly. While management games focus on decision making, 
system dynamics reflects the design of policies to guide decisions (Forrester, 2007: 355; 
Senge,1990). 

System approach is based on three basic principles; integrated approach, inter-
disciplinary approach and scientific approach. Integrated approach is based on the 
Aristotelian principle that “the whole is greater than the sum of its parts,” and considers 
the system as a whole that is formed by interactive parts and interacts with the 
environment. All parts have a functional meaning only when considered as a whole. The 
problems contained in the system could not be isolated from each other and a solution 
of one affects the other or could cause further problems. While all sciences were 
included in philosophy, there were interdisciplinary personalities. Today, as a result of 
division of labor – specialization, as well as information boom, it became impossible for 
individuals to have detailed knowledge on different branches of science (disciplines). 
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Thus, today, teamwork replaced interdisciplinary individuals. Interdisciplinary approach 
is the effort of a team of experts from different scientific fields to resolve problems and 
make decisions using different perspectives. Scientific approach could be expressed as 
utilizing adequate scientific methods that are developed based on experimentation, 
observation and rational proofs in problem solving process as necessary and sufficiently 
(Sezen, 2007: 6). 

The system could be defined as the set of interrelated elements within 
predetermined limits (Sezen, 2009: 297). System approach is a conceptual framework 
and enables the observation of the whole system clearly and it makes us see how to 
change these effectively (Senge, 1994: 10). 

As the systems got complicated, inter-system interactions have increased. Thus, 
the problems that emerge within the system and the system status continuously interact. 
The models that would be used to examine and assess these systems, which include 
novel concepts and change continuously, should be designed to 

Ø scrutinize the system as a whole of the related processes, 

Ø enable the system to monitor the system behavior and changes in that behavior, 
Ø reflect the phenomena that change within the system and conditions that trigger 

these phenomena, 
Ø to provide flexibility in redesign of the system (Erkut, 1995). 

The conventional analytical approach implemented to estimate the behavior of a 
system or to explain the underlying problem concentrates all our attention on the 
immediate state of the system. In reality, however, events do not work in this way. 
Events do not determine the system behavior, but they occur as a consequence of the 
system behavior. If we are to examine how behavior occurs, then it is necessary to 
determine the system structure that the interactions between the elements of the system 
create. As it could be observed, the main factor in this approach is to be able to see and 
understand the whole created by the interactions between the elements of the system. 
Briefly, we need to make sure that interdependence is fundamental in our approaches 
rather than linear causality, so that we could better understand the problems we face 
today. According to Peter Senge, the properties of a system could not be defined by 
examining the isolated functions of the parts forming the system. Primarily, the 
behavior of a system is not about the function of each part, but it is about how each 
piece interacts with the others (Ayanoğlu and Gökçe, 2007). 

The systems approach could be expressed as a collection of methods, tools, and 
principles that examine the relationships between the forces that form organizational 
decisions and behavior and perceive the forces forming the systems as a part of a 
common function. The idea underlying systems approach is that all system behavior 
follow certain common principles. As a new paradigm and method of analysis, systems 
approach aims to enable us to use our thinking methodology on how to improve 
organizational operations further more efficiently. Thus, the two keywords System and 
Thinking together are used to refer to Systems Thinking as a discipline. If a definition is 
needed for System Thinking / System Dynamics, it could be defined as scientific and 
artistic activity that attempts to draw reliable conclusions about the behavior of the 
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system by continuously developing an in depth understanding of the system's 
infrastructure (Ayanoğlu and Gökçe, 2007). 

System Thinking and System Dynamics provide computer technology and 
conceptual and numerical modeling techniques that could help explain the dynamics 
and forces underlying the complexity and change in business, politics, socio-economic 
and environmental systems. System dynamics, policy analysis and design are used for 
learning and decision making (Abdelbari et al., 2015; Maani and Cavana, 2007). 

System dynamics approach was developed by Jay Forrester from MIT during 
1950’s to analyze especially the complex behavior in administration with computer 
simulation in social sciences. System dynamics is a form of systems approach as a 
methodology to understand the dynamic behavior of complex systems. The basis of 
system dynamics is to understand how system structures cause system behavior and 
system events (Sezen, 2009: 298). 

Jay Forrester initially constructed his first dynamic model upon his meeting with 
the management of General Electric corporation. Big fluctuations in production, 
inventory, labor force and profitability were compelling GE management. Despite hard 
efforts of the management, these fluctuations were mostly associated with external 
factors. Especially, the fluctuations in the business were related to received orders. 
Forrester interacted with the management to observe the system operations in other 
departments. In the first model he developed, he observed that simulations were 
necessary since the system could not be monitored analytically. He demonstrated that 
the corporation could experience serious fluctuations due to management policies even 
when the demand is considered constant with the weekly simulation he ran. Later on, he 
designed the computer simulation for the same problem. In his later studies, Forrester 
demonstrated how the feedback control theory could be adapted for complex 
administration and human systems. He published his initial findings in an article in 
Harvard Business Review. Later on, he developed this study to write his famous work 
“Industrial Dynamics” (Lane and Sterman, 2011; Ramage and Shipp, 2009: 100-101). 

The concept of dynamics indicates change over time. If something is dynamic, it 
changes constantly. Therefore, a dynamic system is a system in which there are 
interactions that promote change over time. System dynamics approach is a method 
used to understand how the system changes over time. The elements and variables that 
constitute a system that changes in time are expressed as the system behavior. The aim 
is to understand the basic behavior system of the variables, to discover the factors that 
cause this mode of behavior and to improve the system behavior. Thus, it could be 
argued that system dynamics is a method to explain how the systems change with time. 
In dynamic systems, variables influence each other simultaneously (Barlas, 2005; 
Ayanoğlu and Gökçe, 2007). 

Dynamic complexity arises from connections and disconnections that link social 
and business systems. When a change occurs in one part of the system, it causes change 
in another part later (sooner or later). These effects could not always be observed 
clearly, usually they are beyond expectations (Morecroft, 2015: 21). 

Dynamic complexity arises due to the following systems characteristics (Sterman, 
2000): 
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ü Dynamics:  Systems constantly change. Even an apparent constant would change over 
a long time period. 

ü Close Relationship: The components of the system have a strong interaction.  

ü Management by feedback: Actions return back to themselves. Decisions cause a 
change and trigger other system components to take action. 

ü Nonlinearity: Systems are mostly nonlinear, i.e. the effects are not proportional to 
their outcomes in general. 

ü Historical dependence: Many actions have no return. An action taken will cause 
irreversible effects as a result of several feedbacks. 

ü Self-organization: The dynamics of a system arises from its own internal structure. 

ü Adaptability: Rules and abilities change over time. They allow selection and 
multiplication as they develop over time. 

ü Contradiction to intuition: Causes and effects are different from each other in the 
temporal and spatial contexts. Individuals search for the reasons of events in the 
periphery of the events they are trying to explain. 

ü Resistance to Politics: The complexity of the system that we work on could reduce 
our ability to understand the system. After all, many obvious solutions fail and even 
worsen the situation. 

ü Determination of Reconciliation: Time delay feedbacks provide different responses 
in the short and long term. Often a good response occurs before the bad behavior 
(response). 

System dynamics is designed to model, analyze and improve socio-economic and 
administrative systems using a feedback perspective. Dynamic structured administrative 
problems are modeled by mathematical equations and using computer software. 
Dynamic constructions of model variables are obtained using computer simulations 
(Forrester 1962; Ford 1999; Sterman 2000). 

2. Behavior Patterns 

The behavior of a system originates in the structure of that system. This structure 
includes feedback loops, accumulations and flows, nonlinear behavior created by the 
interaction of the physical and institutional structures of the system (Sterman, 2000: 
107). 

The most basic forms of behavior are exponential growth, goal seeking and 
oscillation. Each is constructed with a simple feedback structure: growth is created by 
positive feedback, goal seeking by negative feedback, and oscillation by negative 
feedback with a delay in the loop. Other forms of general behavior are formed by 
nonlinear interactions of basic feedback structures (Sterman, 2000: 107). Figure 1 
displays the most basic behavior patterns. 
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Figure 1: General Dynamic System Behavior Types 

2.1. Exponential Growth 

Exponential growth is born from positive (self-reinforcing) feedback. The larger 
the quantity, the larger the net increase, the faster the increase in quantity. Compound 
interest and population growth could be given as examples (Sterman, 2000: 108). 

Positive feedback should be reinforced if growth is desired. When it is not 
desired, positive feedback should be weakened, that is, the growth should be slowed 
down. Another option would be to include a negative feedback loop in the system or to 
reinforce an existing negative feedback loop (Erkut, 1983: 62). Figure 2 displays the 
exponential growth behavior. 

 
Figure 2: Exponential Growth Behavior 

The flow is influenced by the amount of the stock. Stock-dependent feedback 
determines the flow rate for the next period. In this context, flow is a function of stocks. 
This structure is shown in Figure 3. 
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Figure 3:  Stock-dependent Feedback Structure 

 In continuous flow, as we have already mentioned above, the differential 
equation is written as follows: 

)(xf
dt
dx

=
         

 

The simplest stock-dependent feedback structure looks like this: 
f ( x) = ax          

The continuous flow here is shown as an autonomous differential equation: 

ax
dt
dx

=
        

 

The following result is obtained: 
.8.........2,71828182e burada  )0()( == atextx     

It should be seen here that x (0) cannot be 0 (Yamaguchi, 2013: 36). 
Let us explain exponential growth behavior by example of interest earnings. The 

exponential growth behavior in the sample of savings interest revenues in Figure 4 
could clearly be observed. Increasing interest income leads to an increase in earnings, 
which in turn increases interest income. Because, interest income is directly 
proportional to earnings. 

The Algorithm: 
Step 1: Run 
Step 2: Get Earnings, Interest, Interest Rate 
Step 3: Interest Rate=0.05 
Step 4: Earnings=100 
Step 5: Interest= Interest Rate * Earnings 
Step 6: Earnings = Earnings + Interest 
Step 7: Time ≤ 40 ⇒Go to Step 1 
Step 8: Time = 40 ⇒Halt 
a. Stock and Flow Diagram 

(1) FINAL TIME=40 

(2) INITIAL TIME=0 

(3) INTEREST= INTEREST RATE * SAVING 

(4) INTEREST RATE=0.05 

(5) SAVEPER=TIME STEP 

(6) SAVING=INTEG(INTEREST,100) 
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(7) TIME STEP =0.0625 

b. Feedback Equations 

	  

Figure 4: Exponential Growth Example 

 
             c. For Forty Periods           d. For Two-Hundred Periods   

Figure 5: Exponential Growth Behavior (Resource: Kirkwood, 1998: 31) 

2.2. Goal Seeking 

If the system only contains exponential growth or only demonstrates positive 
feedback behavior, it might collapse after a certain period of time. The system needs to 
find a common objective or a goal. In other words, the system must be stabilized to 
achieve its goal. The system needs another feedback to self-stabilize. Thus, when x (t) 
derives from the x * equilibrium state, the feedback attempts to bring x (t) back to 
equilibrium. Thanks to this characteristics, x (t) shows stable structure in equilibrium. In 
economics, this is called Global Stasis. Free market economy should provide price 
stability in order to avoid unstable price fluctuations (Yamaguchi, 2013: 38). Goal 
seeking behavior is presented in Figure 6. 
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Figure 6:  Goal Seeking 

Structural stability is achieved as follows: 
If there is an increase in the flow, there is a decrease in the stocks. This in turn 

reduces the flow. This relationship of structure of stability is called balancing or 
negative feedback. The balancing behavior is provided by the following flow: 

DZ
txxxf )(*)( −

=
      

 

DZ is the correction time of the difference between x* and x. The differential 
equation could be analytically solved as follows: 

DZ
dt

x)t(x
)x)t(x(d

*

*
−=

−

−

      
 

If the integral of both sides is taken. 

C
DZ
t)x)t(xln( * +−=−

       
 

Here ln denotes the natural logarithm. If it is rewritten, 

CDZ
t

* eex)t(x
−

=−        
At the beginning of time, when 

iken 0  t)0( * =−= xxeC        
 

Thus, stock amount at time t is obtained as follows (Yamaguchi, 2013: 38): 

DZ
t

** e))0(xx(x)t(x
−

−−=        
Goal seeking behavior is shown in Figure 7. 
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Figure 7:  Goal Seeking Behavior 

In Figure 8, average sales is given as an example for goal seeking behavior. The 
effect of increases and decreases in instantaneous sales on average sales could be 
observed in the graphs. 
The Algorithm: 
Step 1: Run 
Step 2: Get Average Sales, Change in Average Sales, Instantaneous Sales, Average 
Time 
Step 3: Average time = 2 
Step 4: Average Sales =100 
Step 5: Instantaneous Sales = 100 
Step 5: Change in Average Sales = (Instantaneous Sales - Average Sales) / Average 
time  
Step 6: If time ≥10 ⇒  Instantaneous Sales =120 
Step 7: Time ≤ 20 ⇒Go to Step 1 
Step 8: Time = 20 ⇒Halt 

 
Figure 8:  Goal Seeking Example  (Resource: Kirkwood, 1998: 33) 
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2.3. Oscillation 

Oscillation is the third type of basic behavior observed in dynamic systems. 
Similar to the goal seeking behavior, negative feedback cycles are responsible for the 
oscillation behavior. Corrective actions are taken to compensate for the incompatibility 
in the system by comparing the state of the system and the objective of the system. In an 
oscillatory system, the state of the system always exceeds the state of equilibrium, and 
then the opposite occurs and it goes below the equilibrium state, and the oscillation 
continues. Overshoot occurs with a noticeable time delay in the negative feedback. 
Time delay causes corrective actions to continue after the system has reached 
equilibrium. As a result, the system is over-corrected, triggering an opposite corrective 
action (Sterman, 2000: 114). There must be at least two stocks present for an oscillation 
to occur in the process. The degree of oscillation is affected by delays in the system 
(Kirkwood, 1998: 38). A simple example could be given for two stock systems as 
follows (Yamaguchi, 2013: 46). The oscillation model is presented in Figure 9. 

 
Figure 9: An Oscillation Model (Resource: Yamaguchi, 2013) 

1a  1, (0) x ay,
dt
dx

===
        

 

1b  1, (0)y    -bx,
dt
dy

===
         

There are several oscillation types. Among these, damped oscillations, limit 
cycles oscillations and chaos oscillations could be specified as the main oscillation 
types. Each variable is determined by a specific feedback structure, and the parameter 
groups determine the power of the loops and the lengths of the delays, but the negative 
feedback loops are common to all (Sterman, 2000: 114). 

Figure 10 could be given as an example of an oscillation behavior in a business. 
When the figure is examined, it could be observed that delays in the information links 
as well as delay in perception that occurs as a result of measurement and reporting or 
decision making delays, and delays in the start of corrective actions and in the 
occurrence of their effects were effective in formation of oscillation behavior. 
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Figure 10:  Oscillation Structure and Behavior (Resource: Sterman, 2000: 114) 

Figure 11 demonstrates an example of oscillation where a graph of retailer 
stocks and accepted products could be analyzed. 

(01) DESIRED INVENTORY = 200 
(02) factory production = retailer orders 
(03) FINAL TIME = 50 
(04) In Transit = INTEG(factory production-orders received, 300) 
(05) INITIAL TIME = 0 
(06) product received = DELAY FIXED(factory production, 
SHIPPING DELAY, factory production) 
(07) Retail Inventory = INTEG(product received-retail sales, 200) 
(08) RETail sales = 100 + STEP(20, 5) 
(09) retailer orders = retail sales+ (DESIRED INVENTORY 
- Retail Inventory) / TIME TO ADJUST INVENTORY 
(10) SAVEPER = TIME STEP 
(11) SHIPPING DELAY = 3 
(12) TIME STEP = 0.0625 
(13) TIME TO ADJUST INVENTORY = 2 
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Figure 11:  Oscillation Example (Resource: Kirkwood, 1998: 39) 

2.4.  S-Shaped Limited Growth 

No actual amount could grow (or decrease) forever; one or more limitations 
would certainly stop the growth (or the decrease). One of the frequently observed 
dynamic system behaviors is S-Shaped Limited Growth. At first, the growth behavior is 
exponential, then gradually the amount of increase decreases to reach the system 
equilibrium level. As a result, the system looks like an extended S (Sterman, 2000: 
118). Examples are the spread of diseases and growth in a population with limited 
resources (Glick, 2001: 5). 

If inflow is greater than outflow in first degree linear models, the system 
continues to grow in S-shaped limited growth. Population explosion is a good example 
of this phenomenon. To stabilize the system, the exponential growth ax (t) needs to be 
slowed down by another balancing feedback. Especially, when x (t) grows and 
approaches the limit value x*, the correction factor is activated. This feedback 
mechanism stabilizes the system. Accordingly, the flow could be expressed as: 

*x
(t) -x*x (t) b   burada  b(t), x(t) a(x) f ==             

As is observed, as 0 ≤ b (t) ≤ 1, and x (t) approaches x*, b (t) approaches zero. 
Exponential growth and goal seeking feedback are combined as shown in Figure 12 
(Yamaguchi, 2013: 40). 
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Figure 12:  S-Shaped Limited Growth Model (Resource: Yamaguchi, 2013: 41) 

(01) Actual Customers = INTEG(sales, 10) 
(02) BASE CONTACT RATE = 0.02 
(03) FINAL TIME = 10 
(04) INITIAL TIME = 0 
(05) Potential Customers = INTEG(-sales, 
INITIAL TOTAL RELEVANT POPULATION - Actual Customers) 
(06) sales = BASE CONTACT RATE * SALES PER CONTACT 
* Actual Customers * Potential Customers 
(07) SALES PER CONTACT = 0.1 
(08) SAVEPER = TIME STEP 
(09) TIME STEP = 0.0625 
(10) INITIAL TOTAL RELEVANT POPULATION = 500 

Figure 13: S-Shaped Growth Process (Resource: Kirkwood, 1998: 36) 
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Figure 14: S-Shaped Limited Growth  (Resource: Yamaguchi, 2013: 41) 

Another way of limiting the growth of x (t) is to bring b (t) closer to value a as x 
(t) increases and approaches x*. Then, the flow is expressed as follows (Yamaguchi, 
2013: 42): 

x(t) b(t))(a(x) f −=          

Where 
*x

x(t)a(t) b =
        

 

Then,  ) x(t) 
*x
x(t)*x   ax(t)  b(t))(a(x) f ⎜

⎝

⎛ −
=−= . 

2.5. S-Shaped Growth with Overshoot 

The negative feedback in S-shaped growth limits the growth slowly as the growth 
rate approaches the limit. However, negative feedbacks often contain time delays. The 
time delay in the negative feedback causes the system to exceed the limit value and 
exhibit oscillation behavior around the limit value. This structure could be clearly 
observed in Figure 15 (Sterman, 2000: 121). 
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Figure 15: Example of a S-Shaped Growth with Overshoot 

2.6. Overshoot and Collapse 

A significant assumption in S-shaped growth is that the limit value (x*) is 
constant. However, the ability of the environment to support an increasing population 
depreciates over time, or the population is consumed by itself. The number of deer in a 
forest could increase so much that it results in hunger and a decrease in the forest 
population. Figure 29 demonstrates the overshoot and collapse (Sterman, 2000: 124). 

The consumption of resources and overshoot created by the population generate a 
second negative feedback. As the population grows, resources are reduced in two parts. 
The first is the reduction of possible resources per capita, and the other is the reduction 
of total resources. In case of S-growth, the resources are initially sufficient enough, the 
positive feedback loop is dominant and the system grows exponentially. As the growth 
continues, sufficiency of the resources decreases. Negative feedback grows stronger 
gradually. At one point, the net rate of increase is reset and the population reaches its 
maximum. But unlike the S-shaped growth, the system has not reached the equilibrium 
state. When the population reaches the maximum, the decrease rate of the capacity is 
increased to a maximum. As the capacity decreases, the capacity per unit population 
decreases as well and the rate of decrease of the population becomes negative. The 
system state is reduced and the remaining population continues to consume. Thus, per 
capita capacity is reduced. If the capacity is not renewed, the system equilibrium means 
the collapse of the population. 
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Figure 16:  Overshoot and Collapse (Resource: Sterman, 2000: 124) 

Overshoot and collapse is observed frequently in complex systems. Initially, the 
system behavior seems satisfactory. An example is the population increase in Goldfield. 
Exponential growth is not constant. The increase in stocks is necessary and often leads 
to the depletion of non-renewable resources (such as gold). Growth in stocks slows 
down. After a while, diminishing resources cause the growth to cease altogether. Due to 
lack of resources, stocks start to decrease and collapse rapidly. The exodus of gold 
miners from Goldfield was a similar event (Breierova, 1997: 6). 

2.7. Other Types Of Behavior 

There are other types of behavior besides growth, goal seeking, oscillation, and 
the combinations of these. Examples are equilibrium (or stasis), random variation and 
chaos. 

Equilibrium: There are two main reasons for the equilibrium to occur: the first is 
that changes in the system gradually change the system state and the variations become 
unnoticable, while the other is due to the fact that the system state becomes almost 
constant as a result of very strong negative feedbacks. 

Random Variation: It is observed that several variables change randomly. The 
randomness of a system behavior or the random variations in certain variables in the 
system is not a unique result of the known system dynamics, but a result of other 
dynamics that we cannot precisely explain and know the reasons of. On the other hand, 
random external shocks (random external noises) that the system is exposed to could be 
extremely effective on the system. 

Chaos: This behavior is an oscillatory motion, and the reaction of the system is 
completely unclear. Even though the behavior of a chaotic system are completely 
deterministic, it is composed of irregular and non-repetitive oscillations (Sterman, 2000: 
127-132; Steel et al., 2011: 285). 

3. A Case Study 

In this study a logistic system was modeled using Vensim Package Program. This 
model includes two stocks and three flows. Firm wants to analyze the values of product 
stock, order in transit and received order for 100 weeks. In developed model initial 
value of goal stock level is 12.  
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The weekly product demand is 4 and 10 weeks later it will increase to 8. We can 
defined this DEMAND= 4+STEP(4, 10)  as variable. And the other equations in 
developed model are shown as belown. 

FINAL TIME  = 100 
GOAL STOCK LEVEL=12 
ORDER IN TRANSIT= INTEG (TRUCK LOADING ORDER-RECEIVED 

ORDER,18) 
ORDER QUANTITY=IF THEN ELSE(SALES>=0, SALES+(GOAL STOCK 

LEVEL-PRODUCT STOCK)/2, 0) 
PRODUCT STOCK= INTEG (RECEIVED ORDER-SALES,12) 
RECEIVED ORDER=DELAY FIXED( TRUCK LOADING ORDER, 2, 8) 
SALES=DEMAND 
SAVEPER  = TIME STEP 
TRUCK LOADING ORDER=ORDER QUANTITY 
Developed system dynamic model is shown as Figure 17. 

 
Figure 17: Logistic System Model 

When SynthSim modul run in Vensim, Figure 18 is obtained. This screen 
provides us to see probable effects of parameter changes over analyzed system. 

 
Figure 18: SynthSim modul in Vensim 



	  
	  

A. Eren Şenaras 9/4 (2017) 321-340 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

338	  

 
Figure 19: Graph for Results 

As it is seen in Figure 19, the system needs to find a common objective or a goal. 
So this behavior can be describes as Goal Seeking and Oscillation. 

4. Conclusion 
System dynamics deals with how things change over time. Almost all are 

interested in how the past formed the present moment and how today's actions 
determine the future. It is a method developed to understand the dynamic behavior of 
complex systems. The basic principle of system dynamics is that the behavior of the 
system is rooted in its structure and that the structure of the system (the relations 
between components) is as significant as the components themselves. Because, the 
behavior of the whole is often not explained by the singular scrutiny of the components; 
the behavior of the whole may be quite different from the behavior of the individual 
components (Öğüt and Şahit, 2012: 5; Forrester, 1995: 16). 
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Özet 
Araştırma, bir kamu üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim gören 

öğrencilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, öğrencilerin girişimcilik eğilim 
düzeylerinin ölçülmesi ve kullanılan ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik ve faktör yapısının 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 11 fakülteden 2301 üniversite öğrencisinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, SPSS programı aracılığıyla faktör analizi, 
frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
araştırmaya katılan öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik özellikleri taşıdığı 
bulgulanmıştır. Araştırmada ayrıca ele alınan faktör analizi sonuçlarının önceki 
araştırmaları doğrulayıcı sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimleri, Üniversite, Öğrenciler, 
Faktör Analizi 

Abstract 
The research was conducted for students in different faculties of a public 

university. The research is carried out to measure the entrepreneurial tendencies of the 
students and to examine the validity, reliability and factor structure of the being used 
scale. The research was conducted with the participation of 2301 university students 
from 11 faculties. Factor analysis, frequency analysis and descriptive statisticals 
method were used by SPSS program in the research. At the end of the research, it is 
found that the students who participated in the research had a high level of 
entrepreneurship properties. It is also found that the results of the factor analysis, 
which were also included in the study, confirm previous results.  

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendencies, University, Students, Factor 
Analysis  

DOI: 10.20491/isarder.2017.335



 
 

C. Aksoy – A. Yalçınsoy 9/4 (2017) 341-359 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

342 

1. Giriş 
Girişimcilik kavram olarak ekonomik bir yaklaşımla ele alınsa da esas itibariyle 

bireyin ya da toplumların karakteristik bir özelliğidir. Daha açık ifadesi ile girişimcilik 
bireyin doğuştan getirdiği bir özellik olarak ifade edilebilir. Yani içinde bulunulan bir 
pazardaki fırsatları görebilme, yeni bir pazarlama ve satış anlayışı geliştirme, ekonomik 
değer oluşturabilecek inovatif bakış açısına sahip olabilme, ekonomik problemler 
karşısında hızlı ve en uygun çözümler geliştirme bu özellikler arasında sayılabilir. 
Konuya birey açısından bakacak olursak bu özelliklerin büyük bir kısmının karakteristik 
özellikler olduğu söylenebilir. Bu özelliklerden bazılarının sonradan kazanılabileceği 
öngörülse bile farklılık oluşturabilmek bakımından bireysel olduğu düşünülebilir. 

Girişimcilik, karakteristik özelliklerin yanı sıra bir bakış açısı olarakta görülebilir. 
Yenilikleri ekonomideki gelişmelerle birleştirerek yeni stratejiler ortaya koymak, yeni 
yönetim anlayışları geliştirmek, yenilikçiliği işletmenin kurumsal bir parçası haline 
getirebilmek, rekabet edebilirliği artırmak için farklılık yaratabilmek, sorun odaklı 
yerine çözüm odaklı bir yönetim anlayışına sahip olabilmek, teknolojideki değişim 
hızını yakalayıp eş güdümlü yeni ürün yeni hizmet ve yeni bakış açıları geliştirmek 
günümüz girişimciliğinin önemli parametreleri olarak ifade edilebilir. 

Günümüz işletmecilik ve rekabet koşulları dikkate alındığında girişimcilik 
faaliyetleri çok daha fazla önem arzetmektedir. Küresel pazarlarda yer alabilmek, 
tutunabilmek ve küresel aktor olabilmek için yenilikçi, vizyoner ve farklı düşünebilen 
girişimci bir yapıyla mümkün olabilecektir. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bireyin 
girişimcilik anlamında özelliklerini, varsa potansiyelini ya da bu yöndeki eğilimlerini 
bilmesi önemlidir.  

Yapılan araştırma üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini tespit etme, 
girişimcilik potansiyellerini kullanabilme becerisini değerlendirme ve bu anlamda diğer 
araştırmalarla karşlaştırma amacıyla yapılmıştır. Ülkemizde yapılan girişimcilik 
araştırmalarına bakıldığında devlet üniversitelerinin çokluğu dikkat çekmektedir. 
Araştırmada farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri de 
karşılaştırılmaktadır. Araştırma, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ne 
düzeydedir sorusuna cevap aramaktadır. 

2. Literatür Taraması 
2.1. Girişimcilik 
Alan yazında girişimcilikle ilgili ilk fikirler 18. yüzyılın ortalarında Cantillon 

tarafından formüle edilmiştir. Sonrasında bir takım yazarlar girişimcilikle ilgili oldukça 
farklı tanımlar ortaya attılar. Yıllar geçmesine rağmen, tutarlı bir tanım üzerinde 
anlaşmaya varılamadı. Bu durum, bu alandaki teorik tartışmaları karmaşık hale 
getirmekle birlikte, ampirik çalışmalar teorik olarak açık bir tanımlamanın eksikliğinden 
de etkilenmektedir. Dolayısıyla ampirik literatürde, girişimcilik faaliyeti ile ilgili sayısız 
farklı ölçütler kullanılır ve teorik fikirlerle olan ilişkiler hiçbir zaman açık değildir. 
"Girişimcilik", son yıllarda yapılan tartışmalarda moda bir terim haline geldi. Politika 
yapıcılar tarafından gelecekteki refah yollarından biri olarak geniş çapta bahsedilmekte 
ve ülkeler arası girişimcilik karşılaştırmaları giderek daha popüler hale gelmektedir. 
Bununla birlikte, girişimcilik kavramı sıklıkla kesin bir tanım olmadan kullanılmaktadır 
ve farklı ölçütlerin nasıl kullanıldığı da tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır 
(Iversen v.d, 2008). 
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Girişimci, Fransızca’da, birşeyi yerine getirmek için "taahhüt" eden, önemli bir 
proje veya faaliyette bulunan kişi anlamına gelir. Daha spesifik olarak, üretim 
faktörlerini biraraya getirererek, yeni ve daha iyi şeyler bulma yolları arayarak 
ekonomik ilerlemeyi teşvik eden girişimci kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Fransız iktisatçılarından girişimciye bu özel anlamı vermekle tanınan iktisatçı Jean 
Baptiste Say'tır. 19. yüzyılın başlarında Say, bunu şöyle ifade etti: "Girişimci, ekonomik 
kaynakları düşük bir alanın dışına çıkartarak yüksek üretkenlik ve daha yüksek getiri 
elde eden bir alana kaydırır." Girişimciler değer yaratır. 20. Yüzyıla en yakın dönemle 
ilişkili ekonomist Joseph Schumpeter idi. Girişimcileri kapitalizmin "yaratıcı-yıkıcı" 
sürecine iten yenilikçiler olarak tanımladı. "Girişimcilerin işlevi, üretim modelini 
reform veya devrim yapmak" dır. Bunu birçok yönden yapabilir; "bir buluşun istismar 
edilmesiyle veya daha genel olarak, yeni bir emtia üretmek veya üretmek için 
denenmemiş bir teknolojik imkân yaratarak bir endüstriyi yeniden organize ederek yeni 
bir malzeme tedarik kaynağı veya ürün için yeni bir çıkış açarak, yeni bir yolla yeni bir 
yol izleyecekler. Schumpeter girişimcileri ekonomideki değişim ajanları olarak 
tanımlar. Yeni piyasalara hizmet ederek veya yeni şeyler yapma yolları yaratarak, 
ekonomiyi ileri götürürler. Say ve Schumpeter'in akılda tuttuğu girişimcilerin 
birçoğunun yeni, kâr amaçlı iş girişimlerine başlayarak işlevlerine hizmet ettiği 
doğrudur, ancak bir iş kurmak girişimciliğin özü değildir. Diğer ekonomistler dönemi 
çeşitli nüanslarla kullanmış olabilirlerse de, girişimcileri ekonomik ilerlemenin 
arkasındaki katalizör ve yenilikçi olarak tanımlayan Say-Schumpeter geleneği, bu 
kavramın çağdaş kullanımının temelini oluşturmuştur (Dees, 1998:2). 

Çağdaş yazarlar yönetimi ve iş dünyasında girişimcilik teorileri geniş bir 
yelpazede sunulmuştur. Kavramla ilgili farklılıkları ortaya koyarken, önde gelen 
düşünürlerden birçoğu Say-Schumpeter geleneğine sadık kalmaktadır. Örneğin, 
girişimciler için neyin özel olduğu konusunda Peter Drucker Say'ın tanımıyla başlar, 
ancak fırsata odaklanmak için onu genişletir. Drucker, girişimcileri değişiklik yapan 
değil, onları değiştiren fırsatları (teknoloji, tüketici tercihleri, sosyal normlar vb.) 
yaratan unsurlar olarak görür. "Girişimci ve girişimciliği tanımlar - girişimci daima 
değişim arar ve buna cevap verir ve onu bir fırsat olarak kullanır" diyor. "Fırsat" 
kavramı, günümüzde birçok girişimciliğin merkezi haline geldi. Günümüzün yönetim 
teorisyenleri, Say'ın kaynaklarını daha yüksek getiri alanlarına kaydırma fikrini 
yakalama biçimidir. Bir fırsat, muhtemelen, bu şekilde değer yaratma fırsatı anlamına 
gelir. Girişimcilerin, değişim tarafından yaratılan sorunlardan çok olasılıkları gören bir 
zihniyetleri vardır (Drucker, 1986). 

Yukarda da ifade edildiği üzere kavram kargaşasına rağmen girişimcilikle ilgili 
çok sayıda ve farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda ifade 
edilmiştir. 

Schumpeter, girişimciliği yeni unsurların birayara getirilerek farklı şeyler 
yaratmak şeklinde tanımlayarak bu durumun ekonomik kalkınmanın temelini 
oluşturduğunu ifade etmiştir. Yeni şeylerin oluşturulması yalnızca girişimcilerin 
başarabileceği bir iştir. Schumpeter girişimcilerin yeni birtakım şeyler oluşturan 
unsurları; yeni pazarların bulunması, yeni organize olma biçimlerinin ortaya 
çıkarılması, yeni üretim metodlarının geliştirilmesi, yeni ürün veya hizmetlerin 
üretilmesi şeklinde açıklamaktadır (Schumpeter, 1934). 

Drucker için bir iş kurmak girişimcilik için ne gerekli ne de yeterli bir girişimdir. 
O açıkça "her yeni küçük işletme girişimcilik ya da girişimciliği temsil etmiyor" diye 
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belirtir. Sözgelimi, Amerikan banliyösündeki bir başka şarküteri mağazasını veya başka 
bir Meksika restoranı açan "eşi ve karısı" örneğini verir. Bu konuda özellikle yenilikçi 
veya değişime yönelik hiçbir şey yoktur. Aynı, kar amacı gütmeyen yeni kuruluşlar için 
de geçerlidir. Her yeni organizasyon girişimci olamaz (Drucker, 2014). 

Konuya başka bir açıdan bakan Drucker, girişimciliği inovasyonla özdeşleştirmek 
suretiyle girişimciliği yönetsel bir süreç olarak değerlendirerek inovasyonu yönetmek ve 
oluşturmak şeklinde ele almıştır. Eğer böyle bir kültür yoksa yönetimin onu 
oluşturacağını aksi takdirde sistematik inovasyon olarak adlandırdığı durumun 
girişimciliğin olmadığı bir yerde oluşamayacağını ifade etmiştir (Drucker, 2014:13)   

Müftüoğlu‟na göre girişimcilik; çevreyi sürekli olarak gözleyip fırsatları 
yakalama, talepteki değişmeleri zamanında fark etmek, yeni talepler oluşturmak, 
kaynakları sağlayarak üretim tesislerini kurmak girişimcilik, rekabeti seven ve 
varlığının önemli nedeni olarak gören, riske girmekten ve sorumluluk üstlenmekten 
çekinmeyen, atak ve yaratıcı yeteneklere sahip kişiler de girişimcilerdir (Müftüoğlu, 
2000).  

Girişimciler sınırları olmayan dünyada etkili ve güçlü ordulara benzerler. Onlar 
ürün ve hizmetleriyle toplumları, değiştirirler. Yeni simyacılar olarak günümüz 
dünyasının girişimcileri görülebilir (Gürdoğan, 2010). 

2.2. Girişimcilik Araştırmaları 
Girişimcilik eğiliminin oluşturulması, girişimcilik kararının verilmesinin teşvik 

edilmesi ciddi ve bütüncül bir çalışma olarak ele alınmaktadır. Özellikle az gelişmiş 
ülkelerde girişimci davranışların cesaretlendirilmesi, ekonomik gelişmeyi tetikleyici bir 
yol olarak görülmesi açısından teşvik edilmektedir (Mueller ve Thomas, 2000). 

Yapılan araştırmalara bakıldığında girişimcilik eğilmlerinin birçok faktöre bağlı 
olarak değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Girişimcilik özellikleri ya da girişimcilik 
eğilimleri eğitim, aile, kültür, sosyal çevre, teknolojik çevre faktörlerine bağlı olarak 
değişiklik gösterebilmektedir. 

Shane ve Venkatraman’e göre girişimci bireylerin varlığının sosyal, kültürel, 
ekonomik, demografik ve kişisel faktörlere bağlı olduğu kadar girişimciliğe olan istek 
ve eğilimlerine de bağlıdır. Bu kapsamda girişimcilik karlı fırsatların varlığı ve 
girişimci bireylerin varlığı olmak üzere iki unsur arasındaki bağ olarak tanımlanmıştır  
(Shane ve Venkatraman, 2000). 

Bireyin işini kurması ve işletmesi ile ilgili girişimcilik kararı, diğer birçok 
faktörden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Bu belirleyici faktörler iki genel gruba 
ayrılabilir: durumsal faktörler ve bireysel faktörler. Durumsal faktörler; iş değiştirme, 
görevden alınma veya önceki iş deneyimlerini içerirken, bireysel faktörler ise başarı 
ihtiyaçları ve kontrolü ele alma gibi faktörleri içermektedir (Chen v.d, 1998: 301). 

Girişimcilik tercih faktörleri arasında en fazla tercih edilen faktörlerin başında 
maddi olarak bağımsızlık kazanma isteği yer almaktadır. Bu isteğin temelinde kişilerin 
girişimciliği gelir elde etme aracı olarak görmesi yatmaktadır. Girişimci, mevcut 
sermaye ve sosyal statü açısından başkalarına bağımlı olmamakta, kendi arzuları ile 
hareket etmekte; kararlar alınırken ve uygulanırken diğerlerinden emir almamakta; 
başarı ve başarısızlığı kimseyle paylaşmamakta; kimseye rapor vermemekte ve yalnızca 
kendi potansiyelini gerçekleştirmektedir. Bu da girişimliği cazip bir özgürleşme aracına 
dönüştürmektedir (Keskin ve Zehir, 2002).  
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Üniversite öğrencileriyle ilgili yapılan girişimcilik araştırmaları incelendeğinde 
ise yapılan bazı çalışmalar şöyle özetlenebilir: 

Avşar (2007) Çukurova Üniversitesinde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 
belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik 
seviyesinin orta düzeyde olduğunu tespit etmiştir. İİBF fakültesi öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerinin üniversite ortalamasının üzerinde, tıp ve mühendislik fakültesi 
öğrencilerinin ortalamaya yakın, eğitim fakültesi öğrencilerinin ise ortalamadan daha 
aşağı seviyede oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Demografik değişkenlerin, girişimcilik 
eğilimini etkilediğini belirten Avşar çalışmasında, cinsiyet faktörüne göre erkeklerin 
risk alma eğilimlerinin bayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğunu, gelir düzeyi 
faktörüne göre ise ailelerinin gelir düzeyi yüksek öğrencilerin, yaratıcılık øzelliğinin 
daha yüksek olduğunu tespit etmiştir (Kılıç v.d, 2012: 427). 

Doğaner ve Altunoğlu (2010) tarafından işletme bölümü öğrencilerine yönelik 
yapılan araştırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin 
daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. 

İşcan ve Kaygın’nın (2011) Kafkas ve Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerini araştırdığı çalışmasında kendine güven, yenilik, başarma 
ihtiyacı, kontrol odağına sahip olma ve risk alma ve belirsizliğe karşı tolerans gibi bir 
takım kişilik özelliklerinin başarı düzeyleri ölçümlenmiştir. Ayrıca girişimcilik 
açısından bu kişilik özelliklerinin daha yüksek bir oranda sağlanmasında öğrencilere 
gereken desteğin verilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Kılıç ve arkadaşları, (2012) üniversite öğrencilerine bu çalışmayla aynı ölçeği 
uyguladıkları araştırmaları sonucunda girişimcilik eğilimi ve cinsiyet bağlamında 
anlamlı sonuçlara ulaşılmışlardır. Bu sonuçlara göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre farklı boyutlar açısından daha girişimci olduğu bulgulanmıştır.  

Bilge ve Bal, (2012) üniversite öğrencilerine yine bu çalışmayla aynı ölçeği 
uyguladıkları ve altı boyutlu faktör analizi yaptıkları çalışmasında farklı birim ve 
bölümlerde okuyan öğrenciler arasında farklı düzeylerde girişimcilik özellikleri 
olduğunu tespit etmiştir. 

Uluyol, (2013) girişimcilik dersi alan ve almayan öğrenciler üzerinde aynı 
araştırmayı yapmış olup Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yüksek düzeyde 
girişimcilik eğilimine sahip olduğu ancak finansal yönetim ve girişimcilik dersi alan ve 
almayan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

Yapılan çalışmalarda girişimcilik eğilimlerini etkileyen olumsuz koşullar 
arasında; eğitim eksikliği, finansman problemler, teknolojik yetersizlik, iş gücü 
yetersizliği, araştırma ve geliştirme süreci bilgisizliği; kişisel yeteneklerin zayıf olması 
ve psikolojik faktörler yer aldığı görülmüştür (Tiftik ve Zincirkıran, 2014: 183). 

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında girişimcilik 
eğilimlerinin genellikle sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir 
düzeyi vb.) ya da bireysel değerler gibi unsurlarla karşılaştırılarak ele alındığı 
görülmektedir. Araştırmalarda farklı türde ölçekler kullanılmakta olup sonuçları 
birbiriyle örtüşen çalışmaların yanı sıra farklı sonuçlar bulgulayan araştırmalar da 
mevcuttur (Arslan, 2002; Cansız, 2007; Çarıkçı ve Koyuncu, 2010; Yıldız ve Kapu, 
2012; Akçakanat v.d, 2014; Özdemir, 2015; Türkmen ve İşbilir, 2015). 
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3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı  
Araştırmada, Dicle Üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin 

girişimcilik özelliklerinin tespitinin yanısıra öğrencilerin girişimcilik düzeylerini de 
ortaya koymaktır. Araştırma sonunda ayrıca, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
girişimcilik ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi ve faktör yapısının 
incelenerek önceki araştırmalarla da karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

3.2. Veri Toplama Yöntemi 
Ölçek ilk olarak, üniversite düzeyindeki öğrencilerin girişimci özelliklerini tespit 

etmek amacıyla Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilmiştir. Likert tipinde 
hazırlanan ölçekte ifadeler “Çok sık” (5)’den “Hiçbir zaman” (1)’e uzanan 5’li aralıklı 
ölçek formunda düzenlenmiştir. Deneme uygulaması sonrası elde edilen veriler üzerinde 
Cronbach Alfa güvenirlik analizleri ile faktör analizi (geçerlik analizi) 
gerçekleştirilmiştir. Temel Bileşenler Analizi ile gerçekleştirilen faktör analizi sonucu 
Yılmaz ve Sünbül (2009)’in araştırmasından farklı olarak 7 boyutta toplandığı 
görülmüştür.  

3.3. Verilerin Analizi 
Yüz yüze anket yötemiyle toplanan veriler SPSS 18.0 paket programı aracılığıyla 

analiz edilmiştir. Geçerlilik ve güvenililirliği test etmek için, Cronbach Alpha değeri 
hesaplanmıştır. Bu değer 0,96 olarak hesaplandığından, verilerin güvenilirliği yeterli 
kabul edilmiştir. Bir ölçeğin geçerli kabul edilmesinin ilk şartı, güvenilir olmasıdır. 
Netice itibariyle geçerlilik için erişilebilecek en üst sınır, güvenilirlik katsayısının 
kareköküne eşittir. Buradan hareketle geçerlilik değeri √0,96= 0,97 olur. Güvenilirlik, 
geçerlilik için üst sınır koysa da, geçerliliği tam olarak garanti edemez (Karagöz vd., 
2010: 10). 

Araştırmada, katılımcılara yönelik uygulanan anketten elde edilen verilerin 
öncelikle frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Daha sonra öğrencilerin girişimcilik 
özelliklerine yönelik uygulanan 33 maddelik ölçeğe faktör analizi uygulanmış ve 7 
faktör belirlenmiştir.  

4. Bulgular  
Tablo 1: Demografik Değişkenler 

Değişkenler Frekans Yüzde (%) Değişkenler Frekans Yüzde (%) 
Cinsiyet Eğitim Durumu 
Erkek 1165 50,6 İİBF 409 17,8 
Kadın 1136 49,4 Edebiyat 319 13,9 
Yaş Mimarlık 281 12,2 
16-19 328 14,3 Mühendislik 101 4,4 
20-24 1567 68,1 Veteriner 198 8,6 
25-29 336 14,6 Ziraat 188 8,2 
30 ve üzeri 70 3,0 İlahiyat 256 11,1 
Sınıf Fen Fakültesi 80 3,5 
1 515 22,4 Hukuk 90 3,9 
2 648 28,2 Eğitim 379 16,5 
3 543 23,6 Toplam 2301 100 4 595 25,9 
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4.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Araştırma 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılmıştır. Tablo 1’de de görüldüğü 
üzere araştırmaya katılan toplamda 2301 öğrencinin 1136’sı (% 49,4) bayan 1165’i (% 
50,6) erkektir. Katılımcıların 328’i (% 14,3) 16-19 yaş aralığında, 1567’si (% 68,1) 20-
24 yaş aralığında, 336’sı (% 14,6) 25-29 yaş aralığında, 70’i de (% 3,0) 30 ve üzeri yaş 
aralığındadır. Öğrencilerden (% 17,8) 409 kişi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde, 
(% 13,9) 319 kişi Edebiyat fakültesinde, (%12,2) 281 kişi Mimarlık fakültesinde (%4,4) 
101 kişi Mühendislik fakültesinde (% 8,6) 198 kişi Veterinerlik fakültesinde, (%8,2) 
188 kişi Ziraat fakültesinde, (%11,1) 256 kişi İlahiyat fakültesinde, (%3,5) 80 kişi Fen 
fakültesinde, (%3,9) 90 kişi Hukuk fakültesinde, (%16,5) 379 kişi ise Eğitim 
fakültesinde öğrenim görmektedir. Katılımcıların 515’i 1.sınıf (% 22,4), 648’i (%28,2) 
2.sınıf, 543’ü (%23,6) 3.sınıf, 595’i (% 25,9) 4.sınıfta eğitim görmektedir.   

Yılmaz ve Sünbül tarafından hazırlanan ölçekteki 3. ve 32. ifadeler iç tutarlılık 
katsayıları düşük olduğu için ölçekten çıkarılmış ancak bu araştırmada 32. ifadenin iç 
tutarlığı yüksek olduğu için yeniden dahil edilmiştir. 3. 14. ve 33. ifadeler ise Faktör 
analizi sonucu faktör değerleri 0,40’ın altında olduğundan değerlendirilmeye alınmamış 
ve ölçek dışında kalmıştır. Faktör analizi 33 ifade ile yapılmıştır.Ortaya çıkan faktör 
dizilişi 33 ifade ile aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda faktöriyel boyutlara ilişkin faktör yükleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Elde edilen matris, asal bileşenler yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Faktör analizinde oluşturulan matrislerin her bir elemanı her bir değişkenle 
her bir faktör arasındaki korelâsyonu gösteren faktör ağırlıklarıdır (Seyitoğulları ve 
Yalçınsoy, 2016: 18). 

Faktör analizi yapılırken verilerin analize uygun olup olmadığı (KMO) Kaiser-
Mayer-Olkin testi ile de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu testin sonucunda 0,5 ve 
üzeri değerler, örneğin ölçüm yeterliliğine sahip olduğu ve faktör analizinin 
uygulanabileceği sonucunu çıkarır. Bununla birlikte Bartlett testinin de önem 
derecesinin 0.05’ten düşük olması gerekmektedir (Hutcheson ve Sofroniou, 1999). 

Aşağıda Tablo 2’de 7 faktöre ait ortalama, standart sapma ve faktör yükleri 
verilmiştir. 

Tablo 2: Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

Bileşenler   X S 1 2 3 4 5 6 7 
 Fakt. 1          
VAR0001 3,61 1,12 0,805       
VAR0002 3,74 1,053 0,670       
VAR00027 3,59 1,093 0,532       
VAR00028 3,72 1,054 0,536       
VAR00029 3,64 1,058 0,591       
VAR00030 3,65 1,062 0,441       
VAR00031     3,81 1,085 0,657       
VAR00032  3,75 1,09 0,558       
VAR00034 3,75 1,101 0,468       
VAR00035 3,72 1,073 0,453       
VAR00036 3,85 1,097 0,484       
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Fakt.2          

VAR00020 3,53 1,09  0,601      

VAR00021 3,38 1,14  0,791      
VAR00022 3,54 1,064  0,658      
VAR00023 3,61 1,048  0,483      
Fakt.3          
VAR0004 3,81 1,058   0,605     
VAR0005 3,58 1,146   0,827     
VAR0006 3,63 1,1   0,672     
VAR0007 3,66 1,072   0,509     
VAR00015 3,78 1,102   0,441     
Fakt.4          
VAR00016 3,56 1,096    0,577    
VAR00024 3,52 1,113    0,565    
VAR00025 3,38 1,123    0,804    
VAR00026 3,49 1,088    0,730    
Fakt.5          
VAR0008 3,73 1,127     0,816   
VAR0009 3,56 1,099     0,718   
VAR00010 3,68 1,109     0,475   
Fakt.6.          
VAR00011 3,32 1,246      1,055  
VAR00012 3,43 1,097      0,655  
VAR00013 3,47 1,121      0,530  
Fakt.7          
VAR00017 3,56 1,078       0,557 
VAR00018  3,61 1,264       0,982 
VAR00019 3,59 1,114       0,520 

Faktör 1; faktör yükleri 0.805 (madde 1) ile 0.484 (madde 36) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 12’sini açıkladığı 
görülmektedir.  

Faktör 2; faktör yükleri 0.601 (madde 20) ile 0.483 (madde 23) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 19’unu açıkladığı 
görülmektedir.  

Faktör 3; faktör yükleri 0.605 (madde 4) ile 0.441 (madde15) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 26’sını açıkladığı 
görülmektedir. 

Faktör 4; faktör yükleri 0.577 (madde 16) ile 0.730 (madde 26) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 33’ünü açıkladığı 
görülmektedir.  

Faktör 5; faktör yükleri 0.816 (madde 8) ile 0.475 (madde 10) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 39’unu açıkladığı 
görülmektedir.  
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Faktör 6; faktör yükleri 1.055 (madde 11) ile 0.530 (madde 13) arasında 
değişmektedir. Rotasyon değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 45’ini açıkladığı 
görülmektedir.  

Faktör 7; faktör yükleri 0.460 (madde 17) ile 0.602 (madde 19)’tir. Rotasyon 
değerleri incelendiğinde toplam varyansın % 51’ini açıkladığı görülmektedir.  

Tablo 3’te araştırma kapsamında yapılan faktör analizinde faktörlerin dizilişleri 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan yedi faktör için isimlendirmeler 
önceki araştırmalardan yola çıkılarak yapılmıştır. 

Tablo 3: Faktör Dizilişleri 
Faktörler 
Faktör 1 İfadeleri 
1. İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım. 
2. İşlerimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. 
27. Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir. 
28. Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim. 
29. Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 
30. İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açık bir yapım vardır. 
31. İşimi severek ve azimle yaparım.  
32. İşimde yeniliğe açık yönüm güçlüdür.  
34. Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem.  
35. İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.  
36. Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür.  
Faktör 2 İfadeleri 
20. Yeni bir bakış açısına imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.  
21. Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim.  
22. Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabilirim. 
23. Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir.  
Faktör 3 İfadeleri 
4. İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 
5. Kendi işimi kurabilirim. 
6. İşten zorunlu olarak ayrılmak durumunda kalsam işle ilgili kendime yeni seçenekler 

oluşturabilirim.  
7. Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim. 
15. Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 
Faktör 4 İfadeleri 
16. Risk almaktan çekinmem. 
24. Yeni bir durum ve uygulamaya uyum sağlamakta sorun yaşamam.  
25. Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem.  
26. Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim.  
Faktör 5 İfadeleri 
8. Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  
9. Denemediklerimi denemekten çekinmem.  
10. Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.  
Faktör 6 İfadeleri 
11. Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim.  
12. Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.  
13. Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem  
Faktör 7 İfadeleri 
17. Geleceği görerek buna yönelik hazırlıklar yapabilirim.  
18. Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim.  
19. Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim.  
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Yukarda faktör dizilişleri verilmiş olan tabloda, herbir faktöre, daha önceki 
araştırmalardan yola çıkarak ve faktörlerdeki ifadeler de gözönüne alınarak birtakım 
isimlendirmeler yapılabilir; buna göre 1.faktör “Kendine Güven” 2. Faktör 
“Yenilikçilik”, 3.Faktör “Kontrol Odaklılık”, 4.Faktör “Risk Alabilme”, 5.Faktör 
“Farklılık Oluşturma” 6.Faktör “Kararlılık”, 7.Faktör ise “Başarma Arzusu” şekinde 
isimlendirilebilir (Robinson vd., 1991; Ho ve Koh, 1992; İşçan ve Kaygın, 2011; 
Ahmed, 1985; Koh, 1986; Korunka vd., 2003; Pearson ve Chatterje, 2001; Atherton, 
2004; Hisrich ve Peter, 2002; Dündar ve Ağca, 2007; Tiftik ve Zincirkıran, 2104) 

Table 4: Açıklanan Toplam Varyans Sonuçları 

 Toplam Faktör Yükleri Faktör Yüklerinin Döndürülmüş 
Toplamları 

Bileşenler Toplam Varyansın 
% 

Kümülatif 
% Toplam Varyansın 

% 
Kümülatif 

% 

1 11,843 29,475 29,475 4,633 11,53 11,53 

2 1,82 4,529 34,004 2,97 7,392 18,922 

3 1,607 4 38,004 2,794 6,953 25,876 

4 1,382 3,438 41,442 2,734 6,803 32,679 

5 1,344 3,344 44,786 2,4 5,973 38,652 

6 1,303 3,243 48,029 2,613 6,502 45,154 

7 1,218 3,032 51,061 2,373 5,907 51,061 

Yukarıda Tablo 4’de girişimcilik ile ilgili maddelerin öz değerleri gösterilmiştir. 
Öz değerleri, 1’den büyük olarak yedi faktör şeklinde bulunmuştur. İlk faktör, varyansın 
% 12’sini açıklarken, 2. faktör, varyansın % 19’unu, 3.faktör varyansın % 26’sını, 
4.faktör varyansın % 33’ünü, 5.faktör varyansın % 39’unu 6.faktör varyansın % 45’ini, 
7.faktör ise varyansın % 4’ünü açıklamaktadır. 7 faktör, toplam varyansın yarısından 
fazlasını (% 51’ ini) açıklamaktadır. Bu sonuç Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün tek faktörlü 
araştırmasına gore farklılık gösterirken Tiftik ve Zincirkıran’ın araştırma sonucuyla (7 
faktörlü % 58) faktör sayısı ve varyans yüzdesi bakımınından benzerlik göstermektedir. 

Table 5: KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği  0,956 
Bartlett'ın Küresellik Testi Ki-Kare Değeri 216,46 
   S. derecesi 528 
   p 0,000 

Araştırmada kullanılan örneklem büyüklüğünün yeterliliğine yönelik yapılan 
KMO testi sonucu, yukarıda Tablo 4’de görüleceği üzere 0.96 bulunmuştur. Bu sonuç, 
verilerin faktör analizinde kullanılabileceğini göstermektedir (Sonuç 0,7-0,8 arasında ise 
iyi, 0,5-0,7 arası orta, en az 0,5 olmalıdır; eğer 0,5’ten küçükse daha fazla veri 
toplanmalıdır). Bartlett testi özgün korelasyon matrisi, kimlik matrisi (tüm korelasyon 
katsayıları sıfır) ile aynı olup; boş hipotezini test etmektedir. Bu testin anlamlı olması 
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önemlidir. Zira aksi durum, değişkenler arasında ilişki olmadığı anlamına gelmektedir 
(Tonta, 2008: 30; Seyitoğulları ve Yalçınsoy, 2016: 20). Nitekim yukarıdaki tabloda 
görüldüğü gibi bu değer, sıfır (0.000) bulunmuş; bu nedenle sonuç anlamlı kabul 
edilmektedir. Yukarıdaki tablolardan elde edilen tüm bulgulara göre “Girişimcilik 
Ölçeği” nin geçerli ve güvenilir olduğu da söylenebilir. 

Table 6: Katılımcıların İfadelere Verdikleri Cevapların Ortalamaları 

Tanımlayıcı İstatistikler       

 

Ort. Std. 
Sapma N 

1) İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba 
harcamaya çalışırım.  3,61 1,124 2299 

2) İşlerimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini 
yaparım.  3,74 1,057 2301 

3) İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebinin genellikle kendi 
yeteneklerim olduğu düşünürüm.  3,46 1,141 2296 

4) İşlerimde kendi kararlarım etkilidir.  3,82 1,057 2297 
5) Kendi işimi kurabilirim.  3,58 1,147 2296 
6) İşten zorunlu olarak ayrılmak durumunda kalsam işle ilgili kendime yeni 
seçenekler oluşturabilirim.  3,64 1,101 2301 

7) Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim 3,66 1,074 2298 
8) Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  3,74 1,129 2300 
9) Denemediklerimi denemekten çekinmem.  3,57 1,101 2294 
10) Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.  3,69 1,104 2298 
11) Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim.  3,33 1,240 2298 
12) Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.  3,44 1,098 2298 
13) Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem  3,48 1,122 2298 
14) Hayatımı dış etkenlere bırakmam.  3,58 1,196 2299 
15) Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum.  3,78 1,100 2297 
16) Risk almaktan çekinmem.  3,57 1,121 2298 
17) Geleceği görerek buna yönelik hazırlıklar yapabilirim.  3,56 1,083 2298 
18) Yeni bir şeyleri denememe imkân veren projeler üzerinde çalışmayı 
severim.  3,60 1,263 2300 

19) Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini 
araştırmayı severim.  3,59 1,112 2296 

20) Yeni bir bakış açısına imkân sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.  3,54 1,090 2299 
21) Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle 
çalışmayı denerim.  3,39 1,140 2298 

22) Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabilirim. 3,54 1,062 2296 
23) Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir.  3,61 1,050 2297 
24) Yeni bir durum ve uygulamaya uyum sağlamakta sorun yaşamam.  3,53 1,111 2297 
25) Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem.  3,39 1,125 2300 
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26) Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim.  3,49 1,089 2298 
27) Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı 
içerisindeyimdir.  3,59 1,093 2299 

28) Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.  3,72 1,054 2297 
29) Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim.  3,64 1,057 2296 
30) İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açık bir yapım 
vardır. 3,65 1,065 2294 

31) İşimi severek ve azimle yaparım.  3,81 1,085 2295 
32) İşimde yeniliğe açık yönüm güçlüdür.  3,76 1,098 2298 
33) İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.  3,73 1,392 2298 
34) Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem.  3,76 1,104 2299 
35) İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.  3,73 1,073 2301 
36) Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 3,85 1,094 2297 

Tablo 6’de katılımcıların ölçekteki ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları 
verilmektedir. Likert tipinde bir forma dönüştürülen bu cümleler “Çok sık” (5)’ “Sık 
Sık” (4) “Bazen” (3), “Nadiren” (2), “Hiçbir zaman” (1)’e uzanan 5’li aralıklı ölçek 
formunda düzenlenmiştir. Katılımcıların ifadelere verdikleri cevapların ortalaması 3,62 
olarak sonuçlanmıştır. Bu sonuç girişimcilikle ilgili ifadelere (4) yani “Sık Sık” 
sonucuna yakın olduğundan araştırma kapsamındaki öğrencilerin girişimcilik 
eğilimlerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Girişimcilik puanlarının değerlendirilmesinde aşağıda Tablo 7’deki kriterler ölçü 
alınmıştır. 

Tablo 7: Girişimcilik Düzeyi Ölçek Tablosu 
36-64  Çok düşük girişimcilik  
65-92  Düşük girişimcilik  
93-123  Orta düzeyde girişimcilik  
124-151  Yüksek girişimcilik  
152-180  Çok yüksek girişimcilik  

Kaynak: Yılmaz ve Sünbül, 2009:198 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ölçekteki ifadelere verdikleri 
cevaplara gore ortaya çıkan girişimcilik düzeyi Tablo 8’de verilmiştir.   

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Toplam Girişimcilik Düzeyleri 
 -n- A.Ortalama S.Sapma 

Girişimcilik Düzeyi 2301 130,18 40,15 

Tablo 8’de öğrencilerin girişimcilik puan dağılımları görülmüştür. Öğrencilerin 
girişimcilik puan ortalamaları 130’dur. Bu değer 124-151 puan aralığında olduğu için 
öğrencilerin girişimcilik puan ortalamalarının yüksek girişimcilik aralığında olduğu 
görülmektedir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma kapsamında Dicle Üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim gören 
toplamda 2301 öğrenciye yüz yüze anket yöntemiyle 36 soruluk bir ölçek kullanılarak 
araştırma tamamlanmıştır. Araştırmada yüzdesel dağılıma bakıldığında fakülte bazında 
en yüksek İİBF, Eğitim ve Edebiyat fakültelerinde katılım olduğu görülmektedir. Bu 
durum öğrenci sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte öğrencilerin ilgi alanları 
açısından da farklılık gösterdiği söylenebilir. Katılımcı öğrencilerin cinsiyet dağılımına 
bakıldığında dengeli bir dağılımın olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yaş dağılımına 
bakıldığında farklılık 20-24 yaş aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Sınıf düzeyleri 
açısından da dengeli bir dağılımın olduğu söylenebilir. Demografik bilgiler açısından 
araştırmanın etkili olduğu söylenebilir. Zira katılımcıların demografik açıdan bir 
unsurda toplanmış olmaları araştırmanın sonuçları bakımından zayıf olmasına sebebiyet 
verebilir.  

Araştırmada Yılmaz ve Sünbül tarafından geliştirilen ölçeğe faktör analizi 
uygulanmış olup, analiz sonucunda tek boyutlu ölçekten farklı olarak 7 boyutlu alt 
faktörlerden oluşan bir sonuç bulgulanmıştır. Tespit edilen bu yedi alt boyuta daha 
önceki araştırmalardan yola çıkılarak birtakım isimlendirmeler yapılmıştır. Bu sonuç 
konu ile ilgili daha önce yapılan bazı araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir (Bilge ve 
Bal, 2102; Tiftik ve Zincirkıran, 2014). Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör 
yükleri, toplam varyans ve KMO testi sonuçlarının yüksek çıkması araştırmayı daha 
etkin bir hale getirmektedir. Bu durum hem ölçeği geliştiren araştırmacıların geçerlilik 
ve güvenililirliğinin test edilmesi açısından hem de araştırmanın bulguları açısından 
önem arzetmektedir.  

Katılımcı öğrencilerin tanımlayıcı istatistiki analiz sonucunda ölçeğe verdikleri 
cevapların ortalaması 3,62 olarak bulgulanmış olup bu sonuç 5’li likert ölçeğinde 4’e 
yakın bir sonuç olduğundan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu 
şeklinde değerlendirilmektedir. Araştırmada ayrıca girişimcilik puanlamasında, 
öğrencilerin girişimcilik puan ortalamaları 130’dur. Bu değer 124-151 puan aralığında 
olduğu için öğrencilerin girişimcilik puan ortalamalarının yüksek girişimcilik aralığında 
olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Bu yönüyle araştırma örneklemini oluşturan 
öğrencilerin girişimcilik anlamında bilinç düzeylerinin iyi bir noktada olduğu 
söylenebilir. Girişimcilik derslerinin etkili olduğunun bulgulandığı araştırmalara 
bakıldığında bütün fakültelerde seçmeli ders olarak okutulması öngörülebilir (Uluyol, 
2013). 

Farklı dönemlerde yapılan araştırma sonuçlarına göre daha yüksek bulgulanan 
girişimcilik puanının sosyal ve teknolojik yaşamdaki değişim ve gelişmelere göre 
değiştiği söylenebilir. Zira teknolojiyi yakından takip eden gençlerin kendine olan 
güvenleri, yenilikçi bakışa sahip olmaları, yüksek rekabet düzeyine bağlı olarak artan 
başarma arzusunun artıyor olması şeklinde yorumlanabilir.  

Sonuç olarak, çalışmaya katılan genç girişimci adaylarının girişimcilik 
potansiyellerinin yeterli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, konu ile ilgili farklı 
ölçekler kullanarak, öğrencilerin girişimcilik özellikleri ve eğilimleri, demografik 
özellikler, aile, sosyo-ekonomik çevre, kültürel çevre vb. farklı değişkenler açısından 
değerlendirilebilir. Buna ek olarak, yapılacak başka bir çalışma ile öğrencilerin 
girişimcilik düzeyleri vakıf ve devlet üniversiteleri açısından kıyaslanabilir. Araştırma 
sonuçları yapılması muhtemel diğer kamu üniversitesi araştırma sonuçlarıyla 
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karşılaştırılırsa daha etkin sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca araştırma sonuçları farklı 
analiz metodları ile ele alınıp yorumlanabilirse farklı bulgulara ulaşılabilir. 
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
Entrepreneurship activities are much more important when considering today's 

business and competitive conditions. It will be possible with an innovative, visionary 
and diverse entrepreneurial structure in order to be able to take place in global markets, 
to be able to hold on and become a global actor. However, in order to achieve this goal, 
it is important for the individual to know the characteristics of entrepreneurship, its 
potential, or its tendencies. 

Schumpeter, who is called the founder of the idea of entrepreneurship, defined it 
as the generation of new compositions, and specified that this was the basis of economic 
development. Generation of new compositions is an extraordinary success that can only 
be achieved by entrepreneurs. Schumpeter expresses the possible compositions 
necessary to create entrepreneurial activities as the generation of new products or 
services, new production methods, new markets, new supply sources and new 
organizational forms (Schumpeter, 1934). 

2. Method 
The survey considered in this context was conducted for the purposes of 

evaluating the entrepreneurship potential of the young entrepreneur candidates, and 
determining the entrepreneurial qualities and tendencies of young university students. 
The research was conducted with the participation of 2301 university students from 11 
faculties. 

Data Collection Method 
This scale was developed by Yılmaz and Sünbül (2008) for the purpose of 

determining the entrepreneurship characteristics of the university students. These 
sentences in a Likert typeface are prepared in a scale of: “Very often” (5) “Often” (4) 
“Sometimes” (3), “Seldom” (2), “Never” (1). Cronbach Alpha reliability analyses and 
factor analysis (Reliability Analysis) have been applied on the data obtained as a result 
of the test. It has been seen that the factors gather in seven dimensions, different to the 
research of Yılmaz and Sünbül (2009), as a result of the factor analysis applied with 
Principal Components Analysis. As a result of the reliability analyses, the Cronbach 
Alpha reliability coefficient of the scale has been calculated as 0.96. 

Data Analysis 



 
 

C. Aksoy – A. Yalçınsoy 9/4 (2017) 341-359 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

358 

The data obtained from questionnaire used in the survey was transferred to 
electronic environment and analyzed using SPSS 18.0 package program. Since 
Cronbach Alpha value considered as 0,91 in the reliability test conducted to determine 
the reliability and validity of the data, it can be said that the reliability level of the data 
is sufficient. The initial condition for the validity of a questionnaire is its reliability. 
Therefore, the top limit to be reached for validity is equal to the square root of the 
multiplier of reliability. From here, the validity value is √0,96= 0,97. Although 
reliability brings a top limit for validity, it can never guarantee validity (Karagöz et. al, 
2010:10). First of all, the frequency and ratios of the data was obtained from the 
questionnaires conducted within the scope of the study. Then, factor analysis was 
conducted on the scale, including 33 items for the entrepreneurship properties of the 
students and the seven factors were determined. 

3. Findings 

The Eigen values are found as 7 factors over 1. The first factor accounts for 12% 
of the variance, the 2nd factor for 19%, the 3rd factor for 26%, the 4th factor for 33%, 
the 5th factor for 39%, the 6th factor for 45% and the 7th factor accounts for 4% of the 
variance. 7 factors account for more than a half of total variance 51’(%). This result is 
different according to the single-factor research of Yılmaz and Sünbül (2009). 

The result of the KMO test carried out for the adequacy of the size of the sample 
used in the research is 0.96. This result shows that the data can be used in factor 
analysis. According to all findings, it can be said that "the Entrepreneurship Scale" is 
valid and reliable. 

An average of the responses given by the participants concerning the statements in 
the scale is shown in Table 6. These sentences turned into a Likert typeface are prepared 
in a scale as “Very often” (5)’ “Often” (4) “Sometimes” (3), “Seldom” (2), “Never” (1). 
The average of the responses to the statements given by the participants is 3,62. This 
result means that the entrepreneurial tendencies of the students joining the research are 
high, as the statements related to the entrepreneurship generally respond as (4) “Very 
often”. 

The average entrepreneurship tendency score of the students is 130. It is seen that 
the entrepreneurship tendency score average of the students is in the high 
entrepreneurship range, as the value is between 124-151. 

4. Conclusion and Discussion 

As a result of the study, it has been determined that the “Entrepreneurship Scale” 
developed by Yılmaz and Sünbül (2009) is valid and reliable. However, the result of the 
factor analysis applied on the scale has shown seven factor aspects which contrast to the 
study of Yılmaz and Sünbül. 

It has been determined as a result of the study that the young entrepreneur 
candidates considered as a sample have entrepreneurial tendencies. The students who 
participated in the study are those studying in the Dicle University. 

As a result of the descriptive statistics analysis, the mean of the answers given by 
the participant students was found to be 3.62 and this result is evaluated as having a 
high entrepreneurial tendency when the result is close to 4 with 5 likert scale. In the 
survey, the average score of entrepreneurship is 130 in the entrepreneurship score. Since 



 
 

C. Aksoy – A. Yalçınsoy 9/4 (2017) 341-359 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

359 

this value is in the range of 124-151 points, it is evaluated that the average of 
entrepreneurship points of the students is in the high entrepreneurial range. In this 
respect, it can be said that the entrepreneurship consciousness level of the students 
constituting the research sample is good. 

As a result, it can be said that the entrepreneurship potentials of the young 
entrepreneur candidates participating in the study are sufficient. However, by using 
different scales related to the issue, the entrepreneurship properties and tendency of the 
students can be evaluated in terms of different variables such as demographic valuables, 
family, socio-economic environment, cultural environment, etc. In addition, with a 
study to be conducted, the reasons for the differentiating thoughts between foundation 
and government universities can be demonstrated more clearly. 
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Özet 

Bilgi çağının başlamasıyla dünyadaki teknolojik gelişmeler, sağlık sektörünü de 
etkileyerek globelleşen ve dijitalleşen yaşam sürecine sektörün uyumunu zorunlu hale 
getirmiştir. Sağlık sektöründe dijitalleşme çabaları tüm dünyada ilgi görmüş ancak 
dijitalleşmenin belirli standartlarla ölçülmesinde yeterli kriterler üretilememiştir. 
HIMMS tarafından geliştirilen EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon 
Modeli) sağlık alanındaki dijitalleşme sürecine bir takım standartlar getirerek sektördeki 
bu eksiği giderme yönünde önemli bir yol gösterici olmuştur. Dünya çapında kabul 
gören bu model, farklı ülkelerde temel alınarak ülkeye özel yeni modeller 
oluşturulmasına öncülük etmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki hastanelerin 
dijitalleşme sürecinin değerlendirilip, HIMMS-EMRAM standartlarına uygunluk 
analizinin yapılması ve dünyadaki genel durumun incelenmesidir. Çalışmada HIMSS 
standartlarına uygun hastanelerin ve hastane bilgi yönetim sistemlerinin dünyadaki ve 
Türkiye'deki genel durumu araştırılmıştır. PubMed, Science Direct, Scopus veri 
tabanlarında 'EMRAM' , 'HIMSS' anahtar kelimeleri ile Google Akademik 
veritabanında 'e-health' , 'dijital hastane' , 'hastane bilgi sistemleri' sorgulatılarak elde 
edilen çalışmalar değerlendirilmiştir. 

DOI: 10.20491/isarder.2017.336
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Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de hastanelerin dijitalleşme sürecinde 2012 
yılından sonra önemli adımlar atılmış ve günümüze kadar hızlı bir gelişim göstererek 
gerek Avrupa gerekse dünya çapında üst sıralara yerleşecek duruma gelmiştir. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kağıtsız Hastaneler’ projesi kapsamında oluşturulan 
stratejik planlarla ve HIMMS Organizasyonu ile entegre olarak yürütülen çalıştay, 
kongre ve eğitimlerle dijitalleşme sürecinin hız kazanması desteklenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: HIMMS-EMRAM, Dijital Hastane, Hastane Bilgi Sistemleri   

Absract 
With the beginning of the information era, technological developments in the 

world has affected health sector and made the adaptation of the sector to the 
globalizing and digitalizing life obligatory. Digitalizing efforts in the health sector 
attract attention all over the world however adequate criteria has not been generated 
for the measurement of digitalization with specified standards. Developed by HIMMS, 
EMRAM (Electronic Medical Record Adaptation Model) has become an important 
pathfinder by bringing a set of standards for the digitalization process in the health 
sector. This well-accepted model all over the world, has lead the development of 
country-specific new models in different parts of the world. The aim of this study is to 
evaluate and analyze the digitalization process of hospitals in Turkey whether it fits to 
HIMMS-EMRAM standards and also investigate the general situation in the world. In 
this study the general situation of hospitals and hospital information management 
systems conforming to HIMMS-EMRAM standards has been analyzed in the world and 
in Turkish context. Research studies has been listed and evaluated after searching 
“HIMMS”, “EMRAM” keywords in PubMed, Science Direct and Scopus databases and 
“e-health”, “digital hospital”, “hospital information systems” from Google Scholar 
database. Results of this study reveal that very important steps has been taken after the 
year 2012 about the digitalization of hospitals in Turkey and this process has shown 
rapid development until today to reach up the top ranks  either in Europe or around the 
world. The acceleration of the digitalization process has been supported by strategic 
plans formed within the scope of the “Paperless hospital” project conducted by 
Ministry of Health and workshops, conferences and trainings carried out jointly with 
HIMMS Organization. 

Keywords: HIMMS-EMRAM, Digital Hospital, Hospital Information Systems  
GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de 1950'li yıllardan itibaren teknolojide yaşanan hızlı 
değişim ve gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi sağlık sektörünü de etkilemiş ve 
sektörün bu sürece uyumluluğunu zorunlu hale getirmiştir (Jahanbakhsh, Sharifi, & 
Ayat, 2014). Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik planlarla bu gelişmeler 
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı, 2013-2017 stratejik planında dört ayrı 
amaç üzerinde yoğunlaşmıştır. Stratejik Amaç 2'de “Birey ve topluma erişebilir, uygun, 
etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu amaca 
yönelik 11 tane stratejik hedef bulunmaktadır. Hastane Bilgi Sistemleriyle ilgili bu alt 
hedeflerden bazıları; “Hedef 2.9. Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, 
kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak”; “Hedef 2.11. 
Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için 
sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek” şeklinde sıralanabilir. Ayrıca ikinci amacın, 
onbirinci hedefinin sekiz alt stratejisinde de dijital hastane kavramı üzerinde 
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yoğunlaşıldığı görülmektedir. “2.11.1. Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında 
toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Bilgi 
Sistemi’ni iyileştirmek”, “2.11.2. Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması, 
izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik 
Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi ve portalı geliştirmek”, “2.11.3 Sağlık Hizmetlerini 
planlamak amacıyla oluşturulan “Karar Destek Sistemi” için veri ambarları kurmak ve 
veri madenciliği uygulamalarını iyileştirmek”, “2.11.4. Sağlık hizmeti sunan ve 
kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık 
uygulamalarının yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve 
yaygınlaştırmak”, “2.11.5. Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve 
etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET ile entegre çalışmasını 
sağlamak ve yaygınlaştırmak” bu alt stratejinin maddeleri arasında ise ''Bakanlığa ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşlara ait tesislerde dijital hastane kavramı oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak'' yer almaktadır. Bu kapsamda internet üzerinden tıbbi danışmanlık 
hizmeti vermek, e-randevu sistemi oluşturmak, giyilebilir ya da takılabilir kablosuz 
sensörler yardımıyla uzaktan hasta takiplerini geliştirmek, hekimler arasında bilgi ve 
iletişim platformu kurmak, Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak gibi 
konular üzerinde çalışılmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2017). Bu hizmetleri içinde 
barındıran ve uygulama alanı sağlayan e-Sağlık uygulamaları bulunmaktadır. Ancak E-
Sağlık için evrensel bir tanım yoktur (Pagliari, ve diğerleri, 2005), (Bashshur, Shannon, 
Krupinski, & Grigsby, 2011). E-Sağlık hizmetleri kalite geliştirmede bir tür hizmet 
olarak düşünülebilir, sağlık hizmetlerinin sunumunun etkililiğini ve verimliliğini 
arttırmayı amaçlar (Kwankam, 2004). Uzmanlar, E-Sağlık’ın dünya genelindeki sağlık 
sistemini iyileştirme konusunda yeni atılımları destekleyeceğine inanmaktadır. E-Sağlık 
uygulamalarının içinde yer alan hastane bilgi yönetim sistemleri; tıbbi uygulamaların 
doğasının karmaşıklığı, hastaların aldığı çok sayıda farklı müdahale ve sağlık 
kuruluşlarında yüksek oranda hata yapılması sebepleriyle önem kazanmaktadır. Hastane 
bilgi yönetim sistemlerinin kullanımının, tıbbi hataları ve sağlık masraflarını azaltma 
ihtiyaçlarına bağlı olduğuna inanılmaktadır (Kawamoto, Houlihan, Balas, & Lobach, 
2005) (Basit, ve diğerleri, 2006).  Bu sistem, personel ve ekipmanın verimliliğini 
arttırmayı, iş akışlarını düzenlemeyi, veri kalitesini arttırmayı, hastanedeki yönetimi 
desteklemeyi ve farklı paydaşlar için gerekli raporlar üretmeyi sağlayan karar destek 
sistemidir (Ammenwertha, Gräber, Herrmann, Bürkle, & König, 2003). Bu karar destek 
sistemlerinin entegrasyonunda karşılaşılan zorluklar çok çeşitlidir. Bu zorluklarla 
karşılaşan sağlık kuruluşları; başarılı olmak için, hastane bilgilerinin güvenli şekilde 
erişilebilmesini, analizini sağlamak ve hem iş hem de klinik süreçlerinde daha yüksek 
verimlilik sağlamak için iyileştirme stratejilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 
küresel anlamda sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan zorluklar çok çeşitlidir. 
Tüm dünyadaki sağlık hizmetleri de benzer stratejilere ihtiyaç duymuştur. Bu 
stratejilerin amacı mümkün olan en fazla insana, en yüksek kalitede hizmet sunmaktır. 
Sağlık hizmetlerinin bu seviyede kaliteli hizmeti sunabilmesi için stratejik planda yer 
alan dijital hastane kavramı önemli bir adım olmuştur. Dijital hastane, hastane 
bilgilerinin güvenli bir şekilde erişilebilmesini, analizini sağlamasını, hem iş hem de 
klinik süreçlerinde daha yüksek verimlilik sağlanmasını, teknolojik iyileştirme 
stratejilerine ihtiyaç duyulmasına, gelişim sırasında sağlık ve yönetiminin daha iyi 
izlenmesine olanak sağlayan bir takım amaçları içerir (IBM Corporation, 2013). 

1961 yılında kurulmuş olan; merkezi Chicago olan Amerika, Avrupa ve Asya'da 
yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak bilinen HIMSS 
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(Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) dijital hastanelerin uluslararası 
standartlarını oluşturmak için 0'dan 7'ye kadar derecelendirmekte ve akredite etmekte 
olan EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) skorlamasını 
oluşturmuştur (Himss Türkiye, 2017). EMRAM öncelikle mevcut durum analizi ve 
sonrasında eksikliklerin belirlenmesi ile ilerleyen zamanlarda kaydedilen aşamaların 
sertifikalanması sürecidir. Bu çalışmada HIMSS standartlarına uygun hastanelerin 
Dünyadaki ve Türkiye'deki genel durumu incelenmiştir.  

HIMSS'e Genel Bakış    
Son günlerde bilgi teknolojileri tıp ve sağlık alanında yaygınlaşmakta ve sağlık 

sektörü giderek teknolojiye bağımlı hale gelmektedir (Abukhader, 2015).  Sağlık bilgi 
sistemleri ve karar destek sistemleri gelişmekte ve teknolojiyi sağlık alanında kullanma 
performansını arttırmaktadır (Işık & Akbolat, 2010). Ancak insanların teknoloji 
kullanımına uyumu aynı hızla gerçekleşmemektedir. Bu nedenle tıpta ve sağlık alanında 
insan-bilgisayar etkileşimi giderek önem kazanmaktadır (Aktaş, Zayim, & Saka, 2007). 
Dünya üzerindeki hastanelerde daha iyi ve güvenli sağlık hizmeti için, bilgi 
teknolojilerinin kullanımı konusunda küresel ölçekte yol gösteren yöntem ve 
algoritmalar geliştiren HIMSS, 54.000 bireysel, 600 kurumsal üye ve 250 kâr amacı 
gütmeyen organizasyonun desteği ile dünya çapında 200'ün üzerinde ülkede temsil 
edilmektedir. HIMSS, sağlık bilişimi ve yönetim sistemlerini sağlık sektörünün yararına 
olacak şekilde daha verimli kullanmayı amaç edinen sağlık paydaşları üyelerinden 
oluşan bir organizasyondur. HIMSS; dünya çapında sağlık ve bakım hizmeti alanında 
en güncel konular hakkında etkinlikler düzenler, medyada sağlık ve bakım hizmetleri ile 
ilgili alanlarda bilgi paylaşımı yapar, pazar araştırması analizlerinde, sağlık 
kuruluşlarına ve teknoloji çözümleri sağlayıcılarına veri ve analiz uzmanlığı sunarak 
gelişmiş karar alma mekanizmalarının yerleşmesini destekler, devlet ilişkilerinde; karar 
alıcılara, bilgi teknolojilerinin hasta bakımının geliştirilmesi, yeniliklerin getirilmesi ve 
bir bölgenin veya ülkenin sağlık sisteminin dönüştürülmesi hakkında eğitimler verir, 
profesyonel gelişimde farklı kaynaklar, eğitim, danışmanlık, sosyal çevre ve 
sertifikasyonlar ile tüm paydaşların mesleki kariyerlerini geliştirilmelerini sağlar (Kılıç, 
2016) (Dijital Hastane-a, 2017). 

HIMSS Standartlarına Uygunluk 

Tüm dünyadaki hastaneleri kapsayan bu standartlaştırma süreci 2005 yılında 
“HIMSS Analitik” tarafından geliştirilen EMRAM modeli ile sürdürülmektedir. Bu 
model hastanelerin klinik sistemlerini desteklemekte ve geliştirmekte iyi bir yöntem 
olarak görülmüştür. EMRAM; bilgi sağlamayı ve sağlık politikalarına yön vermeyi, veri 
toplamayı, dijitalleşme sürecinin gelişimini takip edebilmeyi sağlayan bir modeldir. 
Klinik süreçleri iyileştirmek amacıyla HIMSS; başvuran hastaneleri EMRAM modeline 
göre 0-7 arası derecelendirme ile akredite etmektedir (Sağlık Bakanlığı - Emram, 2017). 
Bu derecelendirme sisteminde 6. ve 7. aşamalara ulaşan hastanelere akreditasyon 
sertifikası verilmektedir. 
Aşama 0: En temel yardımcı (laboratuvar, eczane, radyoloji) tıbbi sistemlerin dahi 
dijital ortamda yer almadığı hastaneleri ifade eder. 

Aşama 1: Temel yardımcı klinik hizmetlere yönelik dijital veri ve bilginin hastane 
içinde sağlanabildiği veya dışardan tedarik edildiği hastaneleri ifade eder. 
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Aşama 2: En temel yardımcı klinik bilgi sistemleri doktorun hastalara ait her türlü tıbbi 
bilgi ve sonucu görebileceği bir sisteme veri göndermektedir. Bu sistem, Elektronik 
Hasta Kaydı veya Klinik Veri Arşivi’ne veri göndermekte, geri dönüş almakta ve alt 
sistemlere iletebilmektedir. Sistem SNOMED gibi kontrollü tıbbi sözlük (CMV) 
araçlarına ve klinik veri belleğine sahiptir. 

Aşama 3: Hasta bakımı ile ilgili klinik belgeler (örneğin hayati bulgular, izlem/takip 
formları, hemşire notları, bakım planları) ve/veya elektronik ilaç yönetim kaydı, istem 
girme ve takip sistemlerinin en az bir hizmet sürecinde elektronik hasta kayıtları ve 
klinik veri deposuyla bütünleşik olması gerekir. Klinik karar desteğin ilk aşaması, istem 
girmede hataların kontrol edilmesi için uygulanıyor olabilir. İlaç/ilaç, ilaç/gıda, 
ilaç/laboratuvar etkileşimleri genellikle eczane içinde bulunur. Görüntü arşivi ve iletim 
sistemleri üzerinden tıbbi görüntü erişimi hastanenin iç ağı (intranet) vasıtasıyla 
radyoloji dışındaki doktorlar için de mümkün olabilir. 

Aşama 4: Radyoloji, laboratuvar, ameliyathane gibi servisler için Bilgisayarlı Doktor 
İstem Girişi ve/veya e-reçete, klinik dokümantasyon hizmetine ve elektronik hasta 
kayıtları ile klinik veri deposuna eklenmiştir. Eğer bir hasta hizmet alanı, klinisyenlerin 
erişimi ve doktorların istem girmesi için Bilgisayarlı Doktor İstem Girişi uygulaması 
kullanıyorsa ve önceki aşamaları tamamlamışsa bu aşama da tamamlanmış demektir. 
Ayrıca kanıta dayalı tıbbi protokollere dair klinik karar destek sistemlerinin ikinci 
aşaması da mevcut olabilir. 

Aşama 5: Tam donanımlı ve sürümlü bir PACS sistemi iç ağ (intranet) vasıtası ile 
doktorların tıbbi görüntülere erişimini sağlamakta ve film ortamındaki bütün görüntüler 
elektronik ortama taşınmıştır. Eğer bir hastane önceki aşamaları da tamamladıysa bu 
aşama tamamlandı sayılır. 

Aşama 6: Tam donanımlı ve sürümlü bir doktor dokümantasyon sistemi en azından bir 
hasta bakım alanı için uygulamadadır. Klinik karar destek sistemi bütün klinisyen 
eylemleri için protokollere dair kılavuzluk sağlar (örnek; üçüncü seviye klinik karar 
destek). Kapalı devre ilaç yönetimi tamamen uygulamadadır. Elektronik ilaç yönetim 
kaydı uygulanmaktadır. Bilgisayarlı Doktor İstem Girişi/e-Reçete ve/veya eczane ile 
entegredir böylece hastanın ilaç güvenliği maksimum düzeydedir. Barkodlama ya da 
RFID (radyo frekanslı kimlik tanımlama) gibi diğer otomasyonlu tanımlama 
teknolojileri ve otomasyonlu dağıtım sistemleri kullanımdadır. 

Aşama 7: Hastane, hasta bakımını yönetmek için artık kağıt ortam kullanmamaktadır ve 
elektronik sağlık kayıt sisteminde gizli bilgi, doküman, görüntü ve tıbbi görüntülerden 
oluşan bir veri bileşkesi vardır. Klinik verilerin şemalarının sağlık bakım kalitesinin 
iyileştirilmesi ve hasta memnuniyetinin arttırılması doğrultusunda analiz edilmesi için 
klinik veri depoları kullanımdadır, kalite güvenliği ve iş zekâsı işlemektedir. Hastane, 
tüm kurumsal hizmetleri (ayaktan hasta, yatan hasta, acil hasta, ambulans hastası) için 
veri devamlılığını sağlar. Klinik bilgi, standart elektronik işlemler vasıtasıyla (örnek; 
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bakım dokümanlarının devamı) hastaya müdahale etmeye yetkisi olan tüm birimler ile 
ya da bir sağlık bilgi paylaşım sistemi ile (diğer hastaneler, ambulans hizmetleri, yoğun 
bakımlar, çalışanlar, ödeme sistemleri ve veri akışının içindeki hastalar vb.) anında 
paylaşılabilir (Sağlık Bakanlığı - Emram, 2017). 

EMRAM akreditasyon süreci; başvuru (sağlık hizmet sunumu vb.), veri toplama 
(yapılandırılmış anket), veri kalitesi ve kontrolü (kayıp girdiler ve tutarsızlıklar için), 
EMRAM skoru (EMRAM algoritması ile hesaplama) gibi aşamaları içerir. 

Türkiye'de EMRAM Değerlendirilmesi 
Dünyada 2005 yılından itibaren EMRAM modeliyle hastanelerin dijitalleşme 

süreci giderek daha fazla ülkede temel alınmaya başlandı. EMRAM Amerika 2005 
yılında 6000’den fazla hastaneyle, Avrupa 2010 yılında 2000’den fazla ve Türkiye de 
2013 yılından itibaren 300’den fazla hastane ile uygulama alanı bulmuştur.  

Bu proje Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu ve HIMSS Avrupa ile 
yoğun iş birliği içinde yürütülmektedir. Türkiye’de HIMSS-EMRAM ile Sağlık 
Bakanlığı ilişkileri 2012 yılının Eylül ayında HIMSS yetkililerinin ziyaretleri ile 
başlamıştır. Türkiye’deki kamu hastanelerinin 2013-2018 yılları arasında EMRAM 
değerlendirmesinin yapılması amacıyla yılda bir kaç kez HIMSS Türkiye, TKHK ve 
SBSGM ortaklığında yapılan EMRAM çalıştayları düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda 709 
hastaneye EMRAM anketi uygulanmış olup sağlıklı veri gönderen hastanelerden 665 
tanesi skorlanmıştır. 20 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen son çalıştaya ise 31 
hastaneden toplam 72 kişi katılım sağlamıştır. Çalıştayda, daha önce EMRAM anketi 
doldurmuş ve 4. ya da 5. Seviyede oldukları belirlenmiş olan bu hastaneler, yeniden 
anket doldurarak Seviye 6’ya ulaşma konusunda teşvik edilmişlerdir. Hastanenin dijital 
ve dijital olmayan süreçleri ile idari ve tıbbi bilgi sistemlerinin birbiriyle bütünleşme 
düzeyi belirlendikten sonra yapılan birçok işlem elektronik ortama aktarıldı. Hastane 
çalışanlarının hastalara ait yaşam bulguları, muayene bilgileri, tahlil sonuçları ve 
tedavilerine ait veri ve bilgileri akıllı ve mobil cihazlar aracılığıyla sisteme girmeleri ve 
bu bilgilere hastane içinden veya uzaktan erişebilmeleri sağlandı (Dijital Hastane-b, 
2017). 

2012 yılında Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde pilot olarak başlayan süreç 
2014 yılında hastanenin Seviye 6 dercesine ulaşmasıyla sonlanmış olup ilk Seviye 6 
hastanesi olmaya hak kazanmıştır (Sisoft, 2017). 2016 yılında yapılan denetimde Seviye 
6 derecesini kaybetmiştir. 2014 yılında başlayan fuar ve organizasyonlarla HIMSS 
dijitalleşme süreci yaygınlaştırma çalışmaları başlamıştır. 2014 yılındaki fuar Haziran 
ayında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Burada 3 hastane Seviye 6 derecesi almaya hak 
kazanmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen fuar Mart ayında Antalya’da olup 6 hastane 
Seviye 6 derecesi olmaya hak kazanmıştır. 2016 yılı Mayıs ayında İstanbul’da 
gerçekleştirilen fuar da ise 7 hastane Seviye 6 ve 1 hastane Seviye 7 derecesi almaya 
hak kazanmıştır (Dijital Hastane-d, 2017). Sağlık Bakanlığının Ağustos 2017 verilerine 
göre EMRAM-6 seviyesinde 56, EMRAM-7 seviyesinde 1 hastane akreditasyonunu 
tamamlamıştır (Dijital Hastane-c, 2017). 

Dünya’da EMRAM Değerlendirilmesi 
Hastanelerin dijitalleşme süreçlerini sınıflandıran EMRAM modeli bazı ülkelerde 

temel alınmakta, bazı ülkelerde ise temel alınarak ülkenin sosyopolitik yapısına göre 
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değişiklikler gösterebilmektedir. Dünya genelinde Emram standartları Avrupa 
ülkelerinde yoğunlukla dijitalleşmede takip edilmekte, diğer ülkelerde de hastanelerin 
teknoloji kullanımını arttıracak, kırtasiyeciliği azaltacak yeni modeller 
geliştirilebilmektedir.  

Paris’te yapılan bir çalışmada hastane bilgi sistemlerinin dijitalleşme sürecindeki 
durumunun incelendiği HIBA (Hospital Italiano de Buenos Aires) ve  HEGP (Hôpital 
Européen Georges Pompidou) hastaneleri çalışmaya konu olmuştur. Bu hastanelerin 
dijitalleşme seviyelerinin EMRAM modeline göre 6. Seviyede olduğu ortaya 
koyulmuştur. Ancak hastanelerin iç organizasyonlarının sağlık bilgi sistemleriyle olan 
ilişkisi daha detaylı incelendiğinde temel alınan ulusal düzeylere göre farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. Hastane Bilgi Sistemlerinin stratejik planlaması ve işlevleri, alt 
sistemleri, örgütsel yönleri ve değerlendirme yöntemleri bu çalışmada incelenmiştir 
(Degoulet, Luna, & Quiros, 2017).  

Hollanda hastanelerinde bilgi teknolojilerinin benimsenmesi, kullanılması, sağlık 
hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini ölçmek adına yapılan çalışmada analiz için 
HIMSS Analitik EMRAM verileri ve karşılaştırma için Elsevier hastane puanlama 
modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç EMRAM modeline göre adaptasyon süreci ve 
sürdürülebilirliğinin hasta bakımının kalitesi ve güvenliğine etkisini analiz etmektir. 
Ancak araştırmanın sonuçlarına göre hastanelerin EMRAM skorları ile Elsevier skorları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu duruma sebep olarak çalışmanın yapıldığı 
tarihlerde Hollanda’da EMRAM-7 seviyesine ulaşmış akademik olmayan hastane 
olmamasının etkisi belirtilmektedir (Poelgeest, Heida, Pettit, Leeuw, & Schrijvers, 
2015). 

Kazley ve Özcan'ın 2007 yılında Amerika’da yaptığı çalışmada 4606 hastaneden, 
479 tanesinin elektronik medikal kayıt sistemini kullandığı, 4107 tanesinin ise 
kullanmadığı belirtilmiştir. Elektronik Tıbbi Kayıt (EMR) kullanımına yönelik yapılan 
araştırmada, EMR kullanımının hastanelerin kalite ve verimliliğini artırmadaki önemi 
üzerinde durulmuştur (Kazley & Ozcan, 2007). 

Çin’de yapılan bir araştırmada HIMMS-EMRAM modeli temel alınarak 2010 
yılında geliştirilmiş MEG (Model of EHR Grading) modeli kullanılarak hastaneler 
bölgesel olarak karşılaştırılmıştır. 2011 yılının sonunda Çin Sağlık Bakanlığı tarafından 
ortak veri merkezi oluşturularak bu modelle hastaneler skorlanmaya başlamıştır. 
Oluşturulan MEG modeli EMRAM modelinden farklı olarak, 9 rol ve bunların altında 
37 fonksiyonla hastaneler değerlendirilmeye alınmıştır. Bu araştırma 30 farklı bölgeden 
848 hastane seçilerek yapılmıştır. MEG skorlarına göre hastanelerin %30.7’sinin 
Seviye-0, %31,7’si Seviye-2, %1’den azı Seviye-6’da olduğu, Seviye-7’de ise hiçbir 
hastane bulunmadığı ortaya konmuştur. Hastanelerde kullanılan bilgi sistemlerinin 
gelişimi devam ettiği sürece, MEG modelinin sağlık politikalarıyla ilgili karar verme 
süreçlerinde etkililiği artacaktır (Shu, ve diğerleri, 2014).  

HIMSS Analitik'ten Powers 2009 yılında Kanada'nın bir eyaleti olan Yeni 
İskoçya'daki e-sağlık dijitalleşme sürecindeki zorluklardan bahsederek kaydedilen 
ilerlemeyi ölçmek için hastanelerin EMRAM skorundan yararlanıldığına değinmiştir. 
Ayrıca Powers, ABD veri tabanında 5.000'den fazla hastaneyi otomatik olarak 
puanlamak için kullanılan EMRAM skorunun metodolojisi ve algoritmalarının, 2008 ve 
2009 Kanada BT (Bilişsel Teknoloji) Araştırmalarına katılan Kanada'daki hastaneleri 
puanlamak için kullanıldığını belirtmiştir. Sonuç olarak Yeni İskoçya eyaleti bu skorlara 
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göre hasta sağlığı ve güvenliğini artırmaya yönelik önemli birtakım klinik adımlar 
uygulama kararı almıştır (Powers, 2009). 

İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın sağlık bilgi teknolojileri iş gücü ile ilgili 
yapılan çalışmada HIMSS Analitik Veri tabanının analizi olan EMRAM puanlandırma 
sisteminden yararlanılmıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak başarılı bir 
teknoloji entegrasyonu için personelin yeterli ve iyi eğitimli olmasının önemine 
değinilmiştir (Hersh, 2010). 

Elektronik Tıbbi Kayıt (EMR) sisteminin sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri 
Holroyd ve arkadaşları tarafından incelenmiştir. Çalışma sonucunda ise gelişmekte olan 
ülkelerde EMR değerlendirmesi hakkında daha fazla araştırma yapılması çağrısında 
bulunmuşlardır (Holroyd-Leduc, Lorenzetti, Straus, Sykes, & Quan, 2011). Yajiong 
Xue ve arkadaşlarının 2012'de yapmış oldukları çalışmada EMR sisteminin bakım 
kalitesini iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu ve verimliliği arttırdığını 
değerlendirmişlerdir. Bu çalışma Çin’in en büyük hastanelerinden olan Jiangyin Devlet 
Hastanesinde gerçekleşmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda hekimlerin EMR 
sistemini öğrenme sürecinden sonra EMR'nin faydalarının artmaya başladığı 
görülmüştür. EMR sayesinde hastanede yatış süresi, enfeksiyon oranı ve ölüm oranında 
olumlu değişiklikler meydana gelmiştir (Xue, ve diğerleri, 2012). 

Maryam Jahanbakhsh, Mohammed Sharifi ve Masar Ayat tarafından 2014 yılında 
yapılan İran hastanelerinde hastane bilgi sistemlerinin durumu ile ilgili bir çalışmada 
hastane bilgi sistemlerinin kullanımındaki zorluklara ve eksikliklere değinilmiştir. 
Dünya genelinde artan uzman sayısının E-sağlık uygulamalarını geliştireceği ve yeni 
atılımları destekleyeceği üzerinde durulmuştur. Araştırma için İran’ın İsfahan şehrinden 
uygun örnekleme yöntemiyle birkaç hastane seçilmiştir. Hastanelerde dijitalleşme 
sürecinin başarıya ulaşmasını engelleyen sorunlar; e-sağlıkla ilgili verilerin korunması 
için yetersiz IT güvenliği, eksik hizmet içi eğitim ve eğitim sorunları, yasal zorluklar, 
gizlilik kaygısı, karşılaşılan hatalardan ders çıkarılmaması ve raporlanmaması, yeni 
teknoloji kullanımına karşı direnç olarak listelenmiştir. Hastanelerin dijitalleşme 
sürecini yönetirken bağımsız danışma şirketlerindeki ve tıp fakültesi hastanelerindeki 
uzmanlardan destek almaları önerilmektedir. Hastanelerin, hastane bilgi sistemlerinden 
en iyi şekilde yararlanabilmesi için EMRAM modeline uygun olarak gerekli idari ve 
teknik alt yapıyı sunması önerilmektedir  (Jahanbakhsh, Sharif, & Ayat, 2014). 

Dünya genelinde kabul gören Elektronik Tıbbi Kayıt Kabul Modelinin (EMRAM) 
İran’da fazla tanınmadığını belirten Masarat Ayat ve Muhammed Sharifi 2016'da 
yaptıkları çalışmada İran'da seçilmiş üç özel hastanenin EMRAM modelindeki 
seviyelerini araştırmışlardır. Sonuçlara göre bu hastanelerin ilk aşamada oldukları 
belirlenmiştir. Hastane yöneticilerinin, hastane bilgi sistemlerini geliştirmek için sigorta 
şirketlerinden gelen bir takım yaptırımlar sonucu zorunlu adımlar attığı ortaya 
konulmuştur. İran'da hastanelerin dijitalleşme sürecinde, bilgi teknolojileri kullanımını 
önemli ölçüde arttırmaları gerektiğinin altı çizilmiştir (Ayat & Sharifi, 2016). 
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Grafik.1 Himms-Emram Seviye-6 Ülkelere Göre Hastane Sayılarının Yüzdelik Dağılımı 

(HIMSS Analytics, 2017) 

EMRAM modeli 2005 yılından sonra dünya çapında kabul görmeye başlamıştır. 
Dünyada EMRAM skorlamasında, Belçika'da 2, Fransa'da 1, Almanya'da 1, İrlanda'da 
1, İtalya'da 4, Hollanda'da 3, Portekiz'de 1, İspanya'da 9, İsviçre'de 1, İngiltere’de 4 ve 
Türkiye’de 56 (Dijital Hastane-c, 2017) hastane 6.seviyeye ulaşmıştır (Grafik.1). 
EMRAM-7 seviyesine ulaşan hastaneler ise Hollanda'da bulunan "Radboudumc", 
İspanya'da bulunan Hospital Dénia "Marina Salud", Türkiye'de bulunan "İzmir Tire 
Devlet Hastanesi" dir (HIMSS Analytics, 2017). 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli (EMRAM) dünya üzerindeki hastanelerde 
süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği 
yöntem ve akış modellerini, HIMMS Analitik adı altında uluslararası bir 
standardizasyon mekanizması haline getirilmiştir. Bu model, hastanelerin elektronik 
tıbbi kayıt yeteneklerini, en temel hizmetlerden modüler olarak kâğıtsız tıbbi kayıt 
ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. Türkiye’de hastanelerin 
dijitalleşme süreci Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenerek EMRAM modelinin 
adaptasyonu için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca sağlık sisteminin gelişmesi ve 
dijitalleşmesi toplum açısından da incelenebilir konular arasındadır. Örnek olarak 
Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında geçekleştirdiği, online veya 
çağrı merkezi üzerinden yapılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) önemli 
dijitalleşme çalışmalarından birisi olarak görülebilir. MHRS; 3.289 çalışanıyla Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile sağlığı 
birimlerine randevu hizmeti veren merkezi bir uygulamadır. MHRS randevu kanallarına 
göre 2016 yılı randevu alma oranları “Alo 182=%65; Mobil=%17; Web=%14; 
Diğer=%4” olarak açıklanmıştır (Sağlık Bakanlığı-a, 2016). Buradan da anlaşılmaktadır 
ki; hastalar sağlık alanındaki dijitalleşme süreçlerini takip etmekte ve kendilerine uygun 
gördükleri alanlardan kolaylıkla dijitalleşme sürecine katılmaktadırlar. Sağlık alanında 
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gerçekleştirilen dijitalleşme süreçleri sadece yönetim, birimler arası koordinasyon gibi 
alanlarda değil, hastaların verilere elektronik ortamlardan erişebilmesi açısından da 
incelenebilir. Bu kapsamda belirtilen temel istatistiksel sonuçlar dâhilinde, dijitalleşme 
sürecinin kullanıcılar tarafından da değerlendirilmesi ve incelenmesi önemli konular 
arasında sayılabilir. 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığının stratejik planlarında desteklediği dijital hastane 
(kâğıtsız hastane) projesiyle son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye Avrupa’daki gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında, gelişmekte olan Türkiye’nin sağlık sektöründe HIMMS-EMRAM 
standartlarına uygun dijital hastane sayısının oldukça yüksek olduğu ve bu kapsamda 
Türkiye’de HIMMS-EMRAM modelinin son yıllarda benimsenmesine rağmen hızlı 
adımlarla yürütülen dijitalleşme süreci sayesinde gittikçe ivme kazandığı görülmektedir. 
HIMMS-EMRAM standartlarında akredite edilen hastane sayısı hızla artmaktadır. 
Ağustos 2017’de akredite edilmiş hastane sayısı 20 iken, üç ay gibi kısa bir süre 
geçtikten sonra Kasım 2017’de akredite edilmiş hastane sayısı 57’ye ulaşmıştır (Dijital 
Hastane-c, 2017). Türkiye’de sağlık bakanlığına bağlı 1500’ün üzerinde sağlık kuruluşu 
olmasına karşın, 57 akredite edilmiş hastane yaklaşık olarak tüm hastanelerin %5,7’sine 
karşılık gelmektedir. Düşük bir oran olmasına rağmen hızlı bir dijitalleşme çalışmasının 
sürdüğü ve 3 ay gibi bir sürede 37 hastanenin akredite edildiği görülmektedir. Bu durum 
incelendiğinde çalışmalar hızla devam ederse, kısa süre sonra birçok hastanenin 
dijitalleşme kapsamında benimsenen EMRAM modelinde üst seviyelerde akredite 
olabileceği öngörülmektedir. 

Hastanelerin dijitalleşme sürecinde ilk adım, tüm hastane sistemleri ve 
birimleriyle entegre çalışabilecek ileri düzeyde, verimli, stabil, kompleks hastane bilgi 
yönetim sistemi yazılımları geliştirmek; sonrasında da bu sistemin değişim, yenileme, 
adaptasyon süreçlerinin çok iyi yönetilmesini sağlamak ve son olarak sürdürülebilirlik 
için hizmet içi eğitimlerle, teşviklerle süreci desteklemek gerekmektedir. Dünya 
genelinde bu süreçlerin herhangi birinde yaşanacak eksiklik ya da aksamaların tüm 
dijitalleşme sürecini olumsuz etkileyebildiği görülmektedir. İran’daki fiziksel altyapı 
eksiklikleri, Çin’deki yetersiz hizmet içi eğitim, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da 
bilgi teknolojileri personelinin eğitimindeki eksikliklerin bu süreci olumsuz etkilediği 
görülmüştür. Bu süreç iyi yönetildiğinde hastanelerin HIMMS-EMRAM modelinde üst 
seviyelerde yer alacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca üzerinde durulması gereken önemli noktalar hastane bilgi yönetim 
sistemlerinin kurumsal kaynak planlaması, karar destek sistemi gibi önemli modüllerle 
desteklenmesidir. Bu modüller sayesinde hastanelerin karlılığının ve verimliliğinin 
arttırabileceği öngörülmektedir. Bu modüllerle geliştirilen hastane bilgi sistemleri 
yönetim ve organizasyon, birimler arası koordinasyon, stok ve zamanında uygun ürün 
tedariği gibi iletişimin etkin ve önemli olduğu kısımlarda karşılaşılacak problemlerin 
önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Karar destek sistemleri sayesinde hastalara uygun 
tedavi yöntemleri, önceki tedavileri incelenerek verilebilecek; ilaçlar, tedavi yöntemleri 
ve eksik tetkiklerin sistem tarafından takip edilmesi, hem hastalar hemde doktorlar 
açısından büyük kolaylıklar getireceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalarda hastane bilgi yönetim sistemlerinin, hastanelerin dijitalleşme sürecinde 
önemli bir etkisinin olduğu saptanmıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’deki hastanelerin dijitalleşme süreci değerlendirilmiş, 



 
 

Ö. Sebetci – M.C. Hanaylı – G. Gürel Dönük 9/4 (2017) 360-374 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

370 

HIMMS-EMRAM standartlarına uygunluğu araştırılmış ve dünyadaki genel durumu 
incelenmiştir. Sonuç olarak; Türkiye’de 1500’ün üzerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastane ve 57 hastanede dijitalleşme adımları takip edilmiş, HIMMS-EMRAM 
akreditasyonu sağlanmış bununla birlikte bir çok hastane ise dijitalleşme sürecine 
hazırlanmaya devam etmektedir. Türkiye’de 2017 yılı itibariyle akreditasyonu 
sağlanmış hastane oranının %5.7 olduğu ve ülke genelinde sağlık kuruluşu sayısına göre 
düşük olduğu görülmüştür.  

HIMMS-EMRAM projesinin hızla ülke çapında, tüm hastanelerde hayata 
geçirilmesi dijital bir hastane yapısının ülkemizde aktif olarak kullanılabileceğinin 
göstergesidir. Bu durum dünya geneli için de aynıdır. Yapılacak akademik 
çalışmalardan destek alarak hastaneler dijitalleşme sürecine önem vermeli, makro 
planda ülkeler kendi sosyopolitik yapılarına uygun süreçleri takip etmeli ve 
geliştirmelidir. Bu çalışmalar yapılırken HIMMS-EMRAM modelinde üst seviyelere 
çıkan hastanelerin süreci nasıl yönettiği uzun vadede incelenmeli ve sonuçlar HIMMS-
EMRAM’da üst seviyelere ulaşmak isteyen hastanelere yol gösterici bir kaynak olarak 
sunulmalıdır.  
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Extensive Summary 

There are a wide range of challenges confronted while offering health care 
services all around the world. Therefore, medical services all around the world need 
similar predefined strategies. The aim of these strategies is to provide top quality 
medical service for as many citizens as possible. Digital hospital concept has become a 
vital subject in reaching this aim. Digital hospital comprises a set of aims that enables 
users to reach hospital information securely, analyze this information, provide high 
productivity in business and clinical processes, better monitoring of the health and 
health management during development process. (IBM Corporation, 2013). 

HIMMS is a non-profit organization that was founded in 1961, based in Chicago 
and has branches in America, Europe and Asia, defines itself as the largest health IT 
membership organization and the leading health IT knowledge organization in the 
world. HIMSS Analytics collects, analyzes and distributes essential health IT data 
related to products, costs, metrics, trends and purchase decisions. It delivers quality data 
and analytical expertise to healthcare delivery organizations, IT companies, 
governmental entities, financial, pharmaceutical and consulting companies. HIMMS 
developed EMRAM scoring system that grades and accredits hospitals from 0 to 7 in 
order to constitute international standards of digital hospitals (Himss Türkiye, 2017).  

EMRAM is a certification process beginning with current situation analysis, and 
continues with needs analysis and lasts with analyzing further progress made. In this 
study the general situation of hospitals and hospital information management systems 
conforming to HIMMS-EMRAM standards has been analyzed in the world and in 
Turkish context.    

In order to improve the clinical processes HIMMS accredits hospitals who applied 
according to EMRAM from 0 to 7 (Sağlık Bakanlığı - Emram, 2017). In this scoring 
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system hospitals that reach 6th and 7th stages are given accreditation certificates. 
EMRAM accreditation process involves stages like application (medical service 
presentation and etc.), data gathering (structured questionnaire), data quality and control 
(for missing entries and inconsistencies), EMRAM score (calculation with the EMRAM 
algorithm). 

The relationship between Ministry of Health and HIMMS authorities has started 
in September 2012 in Turkey. EMRAM workshops has been organized a few times a 
year in order to evaluate Turkish Public hospitals between 2013 and 2018, joint with the 
help of HIMMS Turkey, Public Hospitals Administration of Turkey, and Directorate 
General for Health Information Systems. According to Ministry of Health’s 2017 data, 
there are 56 hospitals accredited in EMRAM stage 6 and 1 hospital accredited in 
EMRAM stage 7 (Dijital Hastane-c, 2017). 

EMRAM model has been accepted worldwide after the year 2005. Throughout the 
world, France, Germany, İreland, Switzerland and Portuguese has 1 hospital, Belgium 
has 2 hospitals, England has 3 hospitals, Italy has 4 hospitals, Spain has 9 hospitals and 
Turkey has 56 hospitals (Dijital Hastane-c, 2017) that is accredited in EMRAM stage 6. 
3 hospitals that reached EMRAM stage 7 are "Radboudumc" in Netherlands, Hospital 
Dénia "Marina Salud" in Spain and "İzmir Tire Devlet Hastanesi" in Turkey (HIMSS 
Analytics, 2017). 

Results of this study reveal that very important steps has been taken after the year 
2012 about the digitalization of hospitals in Turkey and compared to the developed 
countries in Europe, in medical care sector the number of digital hospitals in Turkey 
that fits HIMMS-EMRAM standards are very high. 

In this study; the digitalization process of hospitals has been evaluated, 
compliance inspection to HIMMS-EMRAM standards has been done and the general 
situation in the world has been investigated. Further studies on this subject might 
investigate the digitalization process of EMRAM stage 6 and 7 hospitals, how they 
prepared for the process and how they managed this process in the long run and results 
might be shown as pathfinder for hospitals trying to reach high stages in EMRAM 
scores.   
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Özet 

İnternetin yaygınlaşması ve kullanımın artışı aynı zamanda sosyal medyanın 
kullanımını ve etkisini arttırmıştır. Sosyal medyanın, seyahat edenlerin turistik ürün 
tercihleri ve karar verme süreci üzerindeki etkisi de yadsınamaz derecede büyük bir 
öneme sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın amacı konaklama işletmelerinin (K.İ) sosyal 
medya kullanım şekillerini ortaya çıkarmak ve bu kullanım şekillerinin tüketicilerin 
satın alma niyetleri üzerinde etkisini incelemektir.  Bu amaç doğrultusunda son bir yıl 
içerisinde turizm faaliyetlerine en az bir kez katılmış tüketicilerden basit 
tesadüfiörnekleme yöntemi ile seçilen 1101kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, K.İ.’ninsosyal medya kullanım şekilleri somutlaştırma1, somutlaştırma2, 
sosyalleşme, mobilleşme ve oyunlaştırma olarak ifade edilen beş boyutta ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte K.İ.’nin, sundukları hizmetlerin tüketicilerin zihninde 
somutlaşması adına, sosyal ağlarda gerçekleştirdikleri paylaşımlarından video ve 
resimlerin diğerlerine göre daha etkili olduğu, diğer tüketicilerinK.İ.’ninprofillerinde 
yaptıkları paylaşımlardan ise çevrimiçi metinsel içeriklerin diğer paylaşımlarına göre 
daha etkili olduğusonucuna ulaşılmıştır. Son olarak regresyon analizi sonuçlarına göre 
K.İ’nin sosyal medya kullanım şekilleri tüketicilerin satın alama niyetlerini etkilemekte
ve tüketicilerde konaklama işletmelerine ilişkin satın alma niyeti oluşması üzerindeki
değişimlerin %30’nun işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinden kaynakladığı
gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, satın alma niyeti, konaklama işletmeleri 
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Abstract 
The aim of this study, to find out forms of social media usage of accommodation 

businesses (A.B.) and to examine the influence of these forms on consumers purchasing 
intentions. In accordance with this purpose, a questionnaire was applied to 1101 
individuals selected by probabilistic sampling method from consumer who participated 
in tourism activities at least once in the last one years. The obtained data were analyzed 
by statistical package program. Social media usage forms of accommodation businesses 
were uncovered in five dimensions which are expressed as concretisation1, 
concretisation2, socialization, mobilization and gamification. However,as a results of 
survey,  for the concretization of the services offered by the accomodaiton businesses in 
the minds of consumer, video and images which are shared by the A.B. in social 
networks, more effective than the other, othervise the textual contents which are shared 
by the other consumer in the hotel social media profils and in the social Networks, more 
effective than the other shared videos, images etc. Finally, according to results of the 
regression analysis, it’s observed that A.B’s social media usage forms affect consumer’s 
purchasing intentions. Also 30% of the changes in consumer’s purchasing intentions on 
the A.B. are caused by usage of social media by A.B. 
Keywords: Social Media, Purchasing Intention, Accomodation Businesses 

1. Giriş 
Günümüzde teknoloji ve iletişim alanında gerçekleşen hızlı değişimler dünyada 

ticari sınırların ortadan kalkmasını sağlamış, diğer bir deyişle küreselleşmeyi 
beraberinde getirmiştir (Eröz ve Doğdubay, 2012). Bilginin hem hızlı bir şekilde 
yayılmasını sağlaması, hem de bilgiye müdahale etmeye olanak tanıyan bir mecra 
olması bakımından internet, önemi yanında kullanımı her geçen gün artmaya devam 
eden bir mecra özelliği taşımaktadır.  Bilginin üretim kapasitesi ve ekonomik rekabeti 
belirlemesi, yeni dünyanın küresel olması ve bu küresel ortamın temelde bağlantılı 
olması bu gücü doğrulamaktadır.  İnternet, günümüzde bilgi teknolojilerinin devam 
eden evriminde en son aşamadır.  Türkiye’de ve dünyada internet ve bilgisayar 
kullanıcılarının günden güne artması, internetin haber takibinden alışveriş  yapmaya, 
iletişim kurmaktan eğlenceye kadar gündelik yaşam pratiklerine her anlamda 
yerleşmesi, yeni iletişim teknolojilerinin günümüzde kazandığı önemin en büyük 
göstergelerindendir (Vural ve Bat, 2010).  

Kotler ve Armstrong (2001:5), modern pazarlama anlayışı ve uygulamalarının 
odak noktasının “müşteri değeri ve memnuniyetinin anlaşılması, yaratılması ve müşteri 
ile iletişimin kurulması” olduğunu ifade etmektedirler. Kar amacı güderek müşteri 
memnuniyetini sağlamaya çalışan pazarlama faaliyetlerinin temel amacı, yeni 
müşterilerin rakiplerden daha yüksek değer vaatleri ile işletmeye çekilmesi ve mevcut 
müşterilerin memnuiyetlerinin sağlanarak elde tutulmasıdır. Bu ise ancak doğru 
iletişimin sağlanması ile mümkün olabilecektir. Geleneksel pazarlama anlayışında 
iletişimin tek yönlü olduğu görülmektedir. Bu anlayışta, kendisini anlatmak ve tanıtmak 
isteyen işletme, iletişimi başlatan taraf konumundadır (Türker, Türker ve Güzel, 2014).  
2000’li yıllardan sonra internet aracılığıyla web tabanlı yeni bir mecra internetin 
kullanım alanını genişletmiştir. Sosyal medya olarak tanımlanan ve insanlar arasında 
fotoğraf, video, metin ve medyaya ilişkin karışık oluşumlar içeren bu uygulamalar, 
kullanıcıların dikkatini çekmenin yanında sanal iletişime yeni bir boyut kazandırmıştır 
(Vural ve Bat, 2010). Hem tüketiciler hem de turizm işletmeleri tarafından sosyal 
medya araçları turizm sektöründe de ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketicilere 
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ulaşmada, onlardan geri bildirimler almada, gerçek hikâyelere ulaşmada etkili bir 
yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır (Eryılmaz ve Zengin, 2014). Bu nedenle bu 
çalışmanın temel amacıkonaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerini 
ortaya çıkarmak ve bu kullanım şekillerinin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerinde 
etkisini incelemektir.  

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. Sosyal Medyanın Tanımı 
Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla mesaj bombardımanının en üst düzeyde 

yaşandığı günümüzde, gerek kurumlar, gerek insanlar birtakım çalışmalara farkında 
olarak ya da olmayarak duyarsızlaşmaktadır. Bu duyarsızlık beraberinde farklı 
davranışları geliştirmekte, insanları yeni arayışlara, yeni iletişim ortamlarına 
yönlendirmektedir. Günümüzde yeni iletişim ortamları, özelikle internet, modern 
iletişim sisteminin en büyük destekçisi olmaktadır. 1970’lerde başlayan ve 1990’lardan 
sonra hızla devam eden internet kullanımı, web sitelerinin, portalların yaygınlaşmasıyla 
kullanıcı sayısını artırmış, 2000’li yıllarda sosyal medyanın işlerlik kazanmasıyla her 
kesimden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır (Vural ve Bat, 2010). Sosyal 
medyayı; kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet ya da mobil sistem 
aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu sosyal 
platformlar genel olarak; sohbet odaları, tartışma forumları, lokasyona dayalı hizmetler, 
sosyal ağ hizmetleri, sosyal rehberler, sosyal imleme, sosyal itibar ağları, webloglar 
(açık günlük e-günlük), bloglar (güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların 
yayınlandığı web tabanı), podcastler (internetten indirilmiş ses ve konuşmalardan 
oluşan dijital medya dosyaları), videocastler (intentten otomatik indirilen video ve 
klipleri içeren dijital medya dosyaları), wikiler (kullanıcılar tarafından kolaylıkla 
geliştirilebilen ve zenginleştirilebilen internet sitesi), facebook, tweetergibi 
uygulamaları kapsamaktadır. Günümüzde ulusal ve uluslararası işletmeler, bu alanları 
kullanarak daha fazla rekabet gücü elde etmek yoluna gitmektedirler. Aynı zamanda 
istatistiklere bakıldığında tüketicilerin de ürün tercihlerinde ve satın alımlarında gittikçe 
artan bir büyüme oranıyla interneti ve sosyal medyayı kullandıkları gözlemlenmektedir. 
Söz konusu durum da etik ve güvenilirlik açısından değerlendirilmelerinin gerekliliğini 
ortaya koymaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012). 

Özellikle sosyal medya odaklı uygulamaların gelişmesi ve bunları kullananların 
sayısının artması turizm sektöründe hem tüketiciler ile üreticiler hem de tüketiciler ile 
tüketiciler arasındaki ilişkiyi ve iletişim çabalarını yeniden şekillendirmektedir. 
Özellikle tüketicilerin tüketim davranışlarında ve yaşam biçimlerinde meydana gelen 
değişimlerin yakından izlenmesi ve buna göre stratejik planlamaların yapılması 
gerekmektedir. Yakından izlenmesi gereken temel değişkenlerin başında artan internet 
kullanımı, mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kavramı 
gelmektedir. İnternetin sunduğu imkânlar ile sosyal medya gelişmesi ve sosyal ağların 
çeşitlenmesi, mobil cihazların internet ve sosyal medyayla doğrudan ilişkili olarak 
kullanımın artması, yeni nesil bir tüketici profilinin oluşmasına neden olmuştur. Yeni 
nesil tüketiciler sosyal ağlar ile birbirine bağlı, 7/24 iletişim beklentisi olan, daha 
katılımcı ve paylaşımcı özellikleri ile işletmelerin dikkate alması gereken bir görüntü 
ortaya çıkarmaktadırlar. Bu nedenle sosyal medya kavramı ve buna bağlı olarak sosyal 
medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri diğer birçok sektörde olduğu gibi 
turizm işletmeleri için de önemli bir hal almıştır (Bayram ve Bertan, 2015). Turistik 
tüketiciler ve turizm sektörünün en önemli ayaklarından olan konaklama işletmeleri 
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sosyal medya aracılığıyla turistlerin seçimlerine etki edebilecek faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar (Eryılmaz ve Zengin, 2014). 

Web’in evrime uğramış bir hali olarak karşımıza çıkan sosyal medya, klasik web 
anlayışından (durağan, değiştirilemez) sosyal web olarak tanımlanabilecek kullanıcıların 
bilgi almaktan daha fazlasını (içeriğe müdahale, paylaşma, işbirlikçi, etkileşimli, 
dinamik vb.) yapmasına olanak tanıyan yeni bir web anlayışı neticesinde oluşmuştur. 
Bu yeni web anlayışında kullanıcılar, pasif konumdan daha aktif bir konuma geçmiş ve 
sunulan içeriğe müdahale edebilen, hatta bu içeriği oluşturan, yorumlayabilen ve 
paylaşabilen bir özellik kazanmıştır (Bayram ve Bertan, 2015). Mobil tabanlı sosyal 
medyada zaman ve mekân sınırlaması olmadan kelimelerin, görsellerin, ses dosyalarının 
paylaşılması söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan genel olarak bireylerin internette 
birbirleriyle yaptığı paylaşım ve diyalogların sosyal medyayı oluşturduğunu söylemek 
mümkündür (Vural ve Bat, 2010). Günümüz bilgi, iletişim ve teknoloji çağıdır ve bu 
alandaki yenilikler ve bunların etkileri de ilgili bilim dallarının çalışma konusunu 
oluşturmaktadır. Sosyal medya; bu üç olguyu da içerisinde barındırmaktadır (Eröz ve 
Doğdubay, 2012). Bununla birlikte sosyal medyanın tanımlanmasına ilişkin genel kabul 
görmüş bir tanım olmamakla birlikte benzer unsurları işaret eden bazı yaklaşımlar 
bulunmaktadır. Bunlara bakıldığında; Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan daha derin 
sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini olanaklı kılan web siteleri 
(Akar, 2010); İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan ve paylaşılan sanal topluluklar 
(Kim vd., 2010); içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan haber, fotoğraf ve videonun 
sosyal medya web siteleri ile sunulduğu, katılımcı çevrimiçi medya alanı (Evans, 2010); 
katılımcılarının online ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime geçme, gruplara 
katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma imkanı sağlayan 
sosyal içerikli web siteleri (Köksal ve Özdemir, 2013); sosyal ağlar vasıtasıyla 
bireylerin içerik oluşturmasına ve diğer kişiler ve kurumlar ile bu içerikleri 
paylaşmasına imkân veren teknolojik uygulamalar bütünü olarak ifade edilebilir 
(Bayram, 2015).  

2.2. Web 2.0 kavramı 
İşletmelerin internet teknolojilerini, pazarlama iletişim kanalı olarak, kullanım 

yöntemlerinin daha doğru anlaşılabilmesi için internet teknolojilerindeki gelişimin 
incelenmesi doğru olacaktır. İnternetin tarihsel gelişimi incelendiğinde; Web 1.0 ve 2.0 
olmak üzere iki farklı kavramdan söz etmek mümkündür. Web 1.0, internetin ortaya 
çıktığı ilk dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde internet sayfaları tamamen 
tasarımcıların kontrolü altındadır. Kullanıcılar internet sitelerini ziyaret etmekte, almak 
istedikleri bilgileri almakta ve siteden ayrılmaktadırlar. Kullanıcıların site içeriğine 
yorum yapması, katkıda bulunması ya da içerik üretmesi gibi bir durum söz konusu 
değildir (Türker, Türker ve Güzel, 2014). Sosyal medya konusuna girildiğinde, ilk 
karşılaşılan kavramlardan biri web 2.0’dır. 2004’te kullanılmaya başlanan bu terim, 
toplumsal iletişim sitelerini, wikileri, iletişim araçlarını, kısacası internet kullanıcılarının 
ortaklaşa yarattığı sistem için kullanılır. Web 2.0 aynı zamanda; teknolojiyi, ikinci nesil 
web tabanlı araç ve servisleri ve toplu kullanılan çevrimiçi platformları ifade eder 
(Vural ve Bat, 2010). 

Web kavramı internetin sağladığı servislerden biri olarak ortaya çıkmıştır. İnternet 
üzerinden her türlü yazı, fotoğraf, video, ses dosyalarını uzaktaki diğer bilgisayarlara 
iletmek için web kullanılmaktadır. Web teknolojisinin ilk evresine web 1.0 olarak 
adlandırılmıştı ve ziyaretçilerine sadece okuma yapma olanağı sağlayabilmiştir. 
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Zamanla gelişen teknolojiyle beraber Web de gelişerek daha dinamik bir yapı 
kazanmayı başarmıştır. Web 2.0 olarak adlandırılan ve günümüzde çok yaygın olarak 
kullanılan yapıda ziyaretçiler okuma yapabildikleri gibi bir de yazma eyleminde 
bulunarak web 1.0’daki seyirci konumundaki pasif kullanıcılardan web 2.0’daki 
katılımcı aktif kullanıcılara geçiş sağlanmıştır. Böylece internetin hayattaki önemi bir 
kat daha artmıştır (Akyol ve Arıca, 2016). 

Sosyal medya, Web 2.0’nin fikri ve teknolojik temeli üzerine inşa edilmiş ve 
kullanıcı merkezli içeriğin oluşturulmasını ve değişimini olanaklı kılan bir grup internet 
tabanlı uygulamalar olarak tanımlanabilecektir (Kaplan ve Haenlein, 2010).  Bir başka 
tanıma göre de sosyal medya, sosyal ağlar vasıtasıyla bireylerin ve kurumların içerik 
oluşturmasına ve diğer kişiler ve kurumlar ile bu içerikleri paylaşmasına imkân veren 
teknolojik uygulamalar bütünü olarak ifade edilebilir (Bayram ve Bertan, 2015). Sosyal 
ağ kavramı ise sosyal medya kavramı ile karıştırılmakta ve bazen de birbirinin yerine 
kullanılmaktadır. Sosyal ağlar, münferit kullanıcıların işbirliği ve katılımı ile 
oluşturulan ve anlık güncellenen içerikleri barındıran ve kullanıcıların gerçek yaşamları, 
ilgi alanları ve yaptıkları şeyler ile ilgili içeriklerin oluşmasına alt yapı sunan ve bütün 
içerikleri kullanıcılar tarafından oluşturulan web siteleri olarak tanımlanabilecektir 
(Bayram ve Bertan, 2015). 

2.3. Sosyal Medyanın Sınıflandırılması 
Web’in dinamik yapısından dolayı her geçen gün yeni bir sosyal ağın oluşması, 

sosyal medyanın tanımını güçleştirdiği gibi sosyal medyanın sınıflandırılmasını da 
zorlaştırmaktadır (Bayram, 2015). Çünkü sosyal medya araçlarının birden fazla işlevi ve 
özelliği bir arada barındırdıkları görülmektedir. Örneğin bir sosyal medya aracı hem 
fotoğraf paylaşım hem de video paylaşım aracı olarak kullanılabilmektedir. Kaplan ve 
Haenlein (2010) sosyal medyayı, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri sosyal 
görünüm, medyanın zenginliği, öz sunum ve kendini ifade etme amaçlarına uygunluk 
açısından medya kuramlarına ve sosyal süreçlere bağlı olarak gruplandırmaktadır. 
Minazzi, (2015) ise öz sunum ve sosyal görünüm yaklaşımları içinde ele almaktadır. 
Bununla birlikte sosyal medya araçlarını en yaygın sınıflandırma biçimi ise sosyal 
ağların içeriklerine göre yapılanlardır (Bayram, 2015). Bundan dolayı sosyal medya 
araçlarını sınıflandırmasında kendi içeriklerinin dikkate alınmasında fayda vardır.  

2.4. Sosyal Medyanın Avantajları 
Çevrimiçi medyanın yeni bir türü olarak sosyal medya, sadece yayma tabanlı 

değil, iki yönlü iletişime olanak tanıması bakımından önem taşımaktadır.  Hızlı ve etkili 
bir  şekilde toplu iletişime izin verdiği için paylaşım daha kolay gerçekleşmekte ve 
böylece bağlantılı bir iletişim söz konusu olmaktadır.  Sosyal medya geleneksel 
medyanın aksine sıfır maliyetle kullanılır, erişim imkânları daha kolaydır, kullanım 
bakımından basitlik arz eder ve üzerinde değişimi kolay olduğunda sabitlik söz konusu 
değildir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi kullanıcı açısından önemlidir. (Vural ve 
Bat, 2010). Sosyal medyanın; düşük maliyetli olması, bilginin hızlı yayılması ve güncel 
olması, samimiyetin esas olduğu bir ortamda gerçekleşmesi, hedef kitleyi tanıma imkânı 
vermesi, ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi, aracısız direk iletişim sağlayarak 
kişiler arası yakınlık sağlaması, referans yoluyla alınan bilgilerin güvenilirliğinin olması 
onu güçlü kılan unsurlarıdır (Eröz ve Doğdubay, 2012). Sosyal medya etkinlikleri 
reklam fonksiyonları olan; bilgilendirme, ikna etme, destekleme ve hatırlatma 
etkinliklerinin hepsinin birden yapılabileceği etkili bir alandır. Satış tutundurma 
etkinlikleri için de fırsatlar sunmaktadır. Bazen sosyal medya kullanıcıları satış 



 
 

B. Zengin – S. Arıcı 9/4 (2017) 375-399 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

380 

tutundurma faaliyetleri için hedef grup seçilebilmekte bazen de avantajlı uygulamalar, 
özel kampanyalar sosyal medya ortamında hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. Sosyal 
medya halkla ilişkilerin bilgi alma ve bilgi verme fonksiyonunu yerine getirmek için 
etkili bir alandır.Aynı zamanda doğrudan kişilere ürün ve servisleri hakkında tekliflerde 
bulunarak doğrudan pazarlama ve satış tutundurma etkinlikleri yürütebilmektedirler 
(Köksal ve Özdemir, 2013). Tüketicinin turizmde satın alma davranışlarına bakıldığında 
özellikle bilgi araştırma, alternatifleri değerlendirme, seçim/satın alma ve satın alma 
sonrası davranışlar aşamasında büyük oranda internetten ve sosyal medyadan 
faydalandığı görülmektedir. Sosyal medyanın turizm işletmeleri açısından da öneminin 
giderek artacağı söylenebilir. Turizm işletmeleri, sosyal medya vasıtasıyla daha fazla 
kişiye daha hızlı ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra mevcut gelişme, turistik ürün 
kullanıcılarının olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerini paylaşmalarından dolayı turizm 
işletmeleri için fırsatları ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal medyayı 
etik açıdan doğru kullanan turizm işletmeleri hiç şüphesiz uzun dönemde kazançlı 
çıkacaklardır (Eröz ve Doğdubay, 2012). 

2.5. Sosyal Medya ve Turizm İlişkisi 
Sosyal medyanın birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de tüketiciler ile 

etkileşime geçmek, ilişki kurmak ve marka farkındalığı oluşturmak amacıyla 
kullanımının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Bayram, Bayram ve Arici, 2016). 
Sosyal medya, tüketici şikâyetlerine çözüm aramaktan ürün tanıtımına, kampanya 
duyurularından özel uygulamalara, ilgili tanıtıcı link yayınlamadan ürün kullanım 
bilgilerine pek çok alanda sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Sosyal medya, 
kanallarının etkililiği ve mesaj içeriğinin serbestliğinden dolayı işletmelerle ilgili pek 
çok alanda etkili olabilmektedir (Köksal ve Özdemir, 2013). Ayrıca otel işletmelerinin 
mevcut ve potansiyel tüketicileri ile iletişim kurma ve devam ettirme çabaları için 
tüketicilerin aktif olarak kullandıkları sosyal medya araçlarında yer almaları 
tüketicilerin istek ve beklentilerinin tespit edilmesi noktasında da faydalı olmaktadır 
(Bayram, Bayram ve Arici, 2016). Sosyal medyanın turizmdeki artan rolü giderek 
artmakta olan bir araştırma konusu olmuştur (Zeng ve Gerritsen, 2014).  

Sosyal medyanın oteller için önemine bakıldığında; markanın bilinirliğini 
arttırdığı görülmektedir. Taraflar arasında eş zamanlı ve çift yönlü iletişimin sağlaması 
ortaya çıkan bir diğer avantajıdır. Sosyal medyada zaman ve mekân sınırlamasının 
olmaması ve etkileşimin çift yönlü olması turizm sektörünün özelliklerine de uygun bir 
yapı oluşturmaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012). Bir konaklama işletmesinin sosyal 
paylaşım sitelerinde sadece bir profile sahip olması yeterli olmamakta, kullanıcıların 
kendinden bahsetmesini de sağlayabilmelidir. Bu bağlamda, günümüz konaklama 
işletmeleri, profillerinin takipçi ve ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik, sosyal paylaşım 
sitesi üzerinden satışı amaçlayan, misafirlerinin tatil deneyimlerini paylaşmalarını 
özendirici farklı etkinlik ve uygulamaların geliştirilmesi yoluna gitmektedirler. 
Günümüzde pek çok konaklama işletmesinin sosyal paylaşım siteleri içerisinde var 
olma mücadelesi verdiklerini ifade etmek mümkünüdür (Türker, Türker ve Güzel, 
2014).  Çünkü büyümeye devam eden sosyal medya ve turizm ve konaklama 
endüstrisinin birçok sosyal ve ekonomik yönünü giderek daha fazla etkiliyor (Zeng ve 
Gerritsen, 2014). Ayrıca önceki yapılan çalışmaların sonuçları (Leung, vd., 2013) sosyal 
medyanın turizm rekabet gücü için stratejik önemini iyice göstermektedir. 

Bir hizmet endüstrisi olarak turizm ürünleri fiziksel ürünlerden farklı niteliklere 
sahiptirler. Bu anlamda farklı kişilerin deneyimlerinden ve tavsiyelerinden etkilenilmesi 
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oldukça fazla olmaktadır. Ayrıca turizmde prestij amaçlı tüketim de oldukça yaygındır. 
Bu durum da turizm tüketiminde sosyal medyadan etkilenilmesinin bir başka boyutunu 
göstermektedir. Ayrıca turistik ürünler duygulara hitap etmekte ve subjektif 
değerlendirmeye tabi olmaktadır. Dolayısıyla; kullanıcılar tarafından deneyimlerin 
paylaşılması ve başkalarınca da tavsiye edilmesi tüketiciler tarafından daha güvenilir 
bulunmaktadır. Turizm endüstrisinde yer alan işletmeler tarafından hazırlanan olumlu 
özellikleri üzerinde odaklanan web siteleri ya da tanıtım broşürlerinden ziyade, ürünleri 
kullanmış olan diğer kişilerin yorum ve değerlendirmeleri turistik ürünü satın alacak 
potansiyel tüketiciler üzerinde daha etkili olmaktadır. Diğer bir deyişle; geleneksel 
medyada ürünün tanıtımı profesyoneller tarafından gerçekleştirilirken, sosyal medyada 
aynı ilgi alanına sahip farklı kullanıcıların oluşturduğu ağlar sayesinde daha doğru bilgi 
edinildiğinden hareketle sosyal medya turizm tüketicileri açısından daha tercih edilir bir 
yöntem olmaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012). Bununla birlikte sosyal medya sayesinde 
kurumsal markalar, tüketicilerle her zamankinden daha hızlı, daha etkin ve kişisel 
düzeyde iletişim kurma imkânı yakalamıştır. Markalar, özellikle sosyal medya 
üzerinden yürüttükleri kampanyalarda, kullanıcıları da sürecin içine katarak onlarla 
birlikte ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu interaktif süreç iyi yönetildiği takdirde, 
kurumsal markalara önemli ölçüde katkı sağlayabilmektedir (Aydın, 2017). Son yıllarda 
hem turizm tüketicileri hem de işletmeler tarafından sosyal medyanın yaygın şekilde 
benimsenmesine rağmen sosyal medya yönetimindeki başarılı uygulamalar hala 
uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından büyük ölçüde bilinmemektedir (Leung, vd., 
2013). Bu kapsamda araştırmaya ilişkin yukarıda oluşturulan kuramsal çerçeve 
doğrultusunda araştırmanın hipotezi şu şekilde geliştirilmiştir; “konaklama 
işletmelerinin sosyal medya kullanım şeklilerinin söz konusu işletmelere yönelik satın 
alma niyeti oluşmasında etkisi vardır”. 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Bu araştırmanın amacı konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımının 

tüketicilerin satın alma niyetleri üzerinde etkisi olup olmadığı ortaya koymaktır. Ayrıca 
bu çalışma ile konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinden hangisi 
veya hangilerinin satın alma niyeti üzerinde daha çok etkiye sahip olduğu incelenmiştir. 
Bu bağlamda geliştirilen model Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere model ile konaklama işletmelerinin sosyal medya 
kullanımının satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli beş alt boyuttan oluşmuştur. 
Buna göre “somutlaştırma 1” boyutu konaklama işletmelerinin sosyal medya üzerinde 
paylaştıkları resim, video, metin vb. gibi unsurları, “somutlaştırma 2” boyutu, diğer 
müşterilerin konaklama işletmelerinin sosyal medya profilleri üzerinde paylaştıkları 
yorum, video, resim vb. gibi unsurların etkisini ölçmektedir. Ayrıca “sosyalleşme” 
boyutu konaklama işletmelerinin mevcut/potansiyel tüketicileri ile etkileşimini, 
“mobilleşme” boyutu ise konaklama işletmelerinin mobil uygulamalarda temsil 
edilmesi ve uygulamaları etkin kullanmasının tüketim üzerindeki etkisi ve son olarak 
“oyunlaştırma” boyutunda konaklama işletmelerinin mevcut/potansiyel tüketicileri ile 
etkileşiminin daha eğlenceli hale gelmesini ifade etmektedir.  

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda beş alt hipotezden oluşan bir hipotez 
geliştirilmiş olup, buna göre; 
H1= Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli/düzeyinin söz konusu 
işletmelere yönelik satın alma niyeti oluşmasında etkisi vardır  

H1a= Konaklama işletmelerinin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarını ifade 
eden “Somutlaştırma 1” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma 
niyeti oluşmasında etkisi vardır. 
H1b= Diğer müşterilerin işletmelerin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarını 
ifade eden “Somutlaştırma 2” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın 
alma niyeti oluşmasında etkisi vardır. 
H1c= Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Sosyalleşme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyeti 
oluşmasında etkisi vardır. 
H1d= Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine 
ilişkin“Mobilleştirme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma 
niyeti oluşmasında etkisi vardır. 
H1e= Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine 
ilişkin“Oyunlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere söz konusu işletmelere 
yönelik satın alma niyeti oluşmasında etkisi vardır. 

3.2. Anketin Geliştirilme Süreci 

Bilimsel araştırmalarda veri toplamak amacıyla geliştirilen bir anketin genel 
olarak şu aşamalardan geçmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Balcı,1997); 

• Madde havuzunun oluşturulması aşaması 

• Uzman görüşü alma aşaması 
• Pilot çalışma ve faktör analizi aşaması 

• Güvenilirlik hesaplama aşaması 
Anketin geliştirilme sürecinde gerekliliği önemle vurgulanan yukarıdaki 

aşamalarda gerçekleştirilen işlemler aşağıda özetle anlatılmıştır.  
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3.3. Madde Havuzunun Oluşturulması Aşaması 

Sosyal medya, sosyal medyanın turizm sektöründe kullanımı, özellikle sosyal 
medyanın konaklama işletmelerinde kullanımı, tüketicilerin (turistlerin) sosyal medya 
kullanımı, sosyal medyanın tüketici tercihleri ve tüketimin şekillenmesi üzerindeki 
etkisine ilişkin ulusal ve uluslararası literatürde ulaşılabilen tüm kaynaklar 
incelenmiştir. Ayrıca sosyal ağlarda temsil edilen 5 zincir otel markasının profillerinden 
yola çıkarak işletmelerin hangi amaçlar için sosyal medya araçlarını kullandıkları içerik 
analizi yöntemi ile belirlenmiştir. Söz konusu çalışmalar ışığında ankette yer alabilecek 
ifadeler belirlenmiş ve yazım kurullarına göre gözden geçirilerek toplam 54 ifadeden 
oluşan madde havuzu oluşturulmuştur.  

3.4. Uzman Görüşü Alma Aşaması 

Oluşturulan madde havuzunda yer alan ifadeler kapsam geçerliliği açısından 
uzman görüşüne sunulmuş olup, turizm işletmeciliği alanında uzman yedi akademisyen 
ve sosyal medyayı etkin kullanan beş tane sosyal medya uzmanına sunulmuştur. 
Uzmanlardan ifade havuzunda yer alan her bir maddeyi “madde hedeflenen yapıyı 
ölçüyor”, “madde yapı ile ilişkili ancak gereksiz” ve “madde hedeflenen yapıyı ölçmez” 
şeklinde derecelendirilmeleri istenmiştir. Söz konusu derecelendirmeler dikkate alınarak 
deneme formu geliştirilmiştir.   

3.5. Pilot Çalışma ve Faktör Analizi Aşaması 

Geliştirilen deneme formu bir pilot çalışma ile 100 katılımcı üzerinde 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuş olup analiz sonuçlarına 
göre değerlendirme formunda yer alan beş ifade daha çıkarılmıştır. Söz konusu 
düzenleme sonucunda değerlendirme formundan beşi konaklama işletmelerinin sosyal 
medya kullanım şekil/amaçlarına ilişkin katılımcı algılarını ölçen bağımsız değişkenler, 
bir tanesi ise katılımcıların sosyal medya kullanan konaklama işletmelerine ilişkin satın 
alma niyetlerini ölçen bağımlı değişken olmak üzere toplamda altı boyut elde edilmiştir. 
Ayrıca konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımına ilişkin katılımcı algılarını 
belirlemeye yönelik olan ve beş boyuttan oluşan birinci kısım 20 maddeden, söz konusu 
işletmelere yönelik satın alma niyetlerini belirlemeye yönelik ifadelerin yer aldığı ikinci 
kısım ise 5 madden meydana gelmiştir. Ayrıca faktör analizi sonuçlarına ilişkin bilgiler 
şu şekildedir; Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO)= 0,844; Bartlett's Testi: χ2 = 
13689,010; P = 0.000. Bunun yanı sıra toplam varyans açıklama oranı ise: 69,058’dir 

3.6. Güvenilirlik Hesaplama Aşaması 
Likert tipi bir ölçekte içsel tutarlığın ölçülmesinde kullanılan en yaygın yöntem 

Cronbach Alpha olarak bilinen Alfa katsayısıdır. Alfa katsayısı 0 ile 1 arası değerler alır 
ve güvenilirlik açısından kabul edilebilir değerin en az 0,7 olması beklenmektedir 
(Altunışık vd.). Bu bağlamda ölçek tamamıyla teste tabi tutulduğunda güvenilirlik kat 
sayısının 0,898 olduğu tespit edilmiştir.  

3.7. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın, evrenini oluşturan tatil faaliyetlerine en az bir kez katılmış olan tüm 

katılımcılar oluşturduğu için örnekleme oluşturan en az katılımcı sayısını belirlemek ve 
bir önceki formülü desteklemek için Sekaran (1992)’nin örneklem sayısının 
belirlenmesine yönelik oluşturduğu çalışma da dikkate alınmıştır. Bu çalışmaya göre 
100.000 ile 10.000.000 katılımcı arasındaki sayılarda örneklemin 384 olarak 
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belirlendiği görülmektedir. Araştırmada örneklem seçimi için, olasılıklı örnekleme 
yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi 
örnekleme yönteminde, evren birimlerinin araştırma konusu ile ilgili özelliklerin 
homojen olması gerekli olup evreni oluşturan her birimin örneklem içinde yer alma 
olasılığı aynıdır (Ural ve Kılıç, 2006, s.38).   

3.8. Veri Toplama Süreci 
Pilot çalışmanın ardından yapılan bazı düzenlemeler sonucunda anket formu son 

şeklini almıştır. Anket formu, katılımcılara ulaşmanın güçlüğü ve maliyetinin yüksek 
olmasından dolayı, tüketicilere çevrimiçi veri toplama sitelerinden biri olan 
surveymonkey.com aracılığı ile ulaştırılmıştır. Söz konusu siteden tüketicilere 
ulaşabilmek için öncelikle ulaşılmak istenen katılımcıların mail adreslerine sahip olmak 
gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle seyahat acentalarının müşteri havuzlarından 
müşterilere ait mail adresleri alınmıştır. Daha sonra üç kişilik bir ekip kurulmuş olup bu 
ekip özellikle Antalya, İzmir, İstanbul gibi ülkemizde en çok turist çeken 
destinasyonlarda yer alan konaklama işletmelerinin insan kaynakları departmanları ile 
irtibata geçerek söz konusu işletmelerde çalışan yönetici ve ara yönetici statüsünde yar 
alan personelin mail adresleri onay veren işletmeler aracılığı temin edilmiş ve bir mail 
havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca ülkemizde eğitim hizmeti veren tüm üniversitelerin 
akademik personelin mail adresleri, üniversitelerin web siteleri tek tek incelenerek, 
toplanmış ve bir mail havuzu oluşturulmuştur. Sonuç olarak toplamda 40 binin üzerinde 
bir mail havuzu oluşturulmuş ve araştırma ölçeği, surveymonkey.com sitesi üzerinden 
rastgele seçilen 10 bin katılımcıya ulaştırılmıştır.  Geri dönüşler yine aynı çevrimiçi veri 
toplama sitesi üzerinden takip edilmiş olup bin geri dönüşten sonra her anket verisi için 
ilave ücret ödenmesi gerektiğinden bu sebeple de maliyetler yükseldiğinden, ayrıca 
binin üzerinde bir anket sayısı araştırmanın örneklemi için yeterli olduğundan 1385 
ankete ulaşıldığında sistem kapatılmıştır. Elde edilen anketlerden 284 tanesi eksik-
yanlış işaretlemelerden veya “en az bir kez turizm faaliyetlerine katılım gerekliliği”nin 
sağlanmış olmamasından dolayı değerlendirmeye alınmamış olup toplamda 1101 adet 
anket ile araştırmaya devam edilmiştir. Ayrıca veriler 15 Mart 2015 ile 25 Mart 2015 
tarihleri arasında toplanmıştır.   

4. Bulgular ve Tartışma 
Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımının tüketicilerde satın alma 

niyeti oluşması üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan bu araştırmada, veriler 
en az bir kez turizm faaliyetlerine katılmış ve seyahat öncesi, seyahat esnası veya 
seyahat sonrası sosyal medya araçlarını kullanmış olan yerli ve yabancı turistlerden elde 
edilmiştir. Araştırma kapsamında 1101 anket değerlendirmeye alınmış olup anketi 
cevaplayan katılımcıların demografik (cinsiyet, yaş, medeni durum vb.) ve diğer 
bireysel özelliklerine (aylık gelir ve tatil bütçesi) ilişkin bilgilere Tablo 1’de yer 
verilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %47,5’i (f=517) kadın, %52,5’i 
(f=572) ise erkektir. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde, %3,7’sinin 
(f=41) 25 yaş  ve  altında,  %29,5’inin  (f=325) 26-30, %27,5’inin  (f=303) 31-35, 
 %18,3’ünün (f=201)  36-40, %10,2’sinin (f=112) 41-45, %7,8’inin (f=86)  46-55, 
%2’sinin (f=22) 56-65 yaş aralıklarında;  %0,4’ünün ise (f=4) 65 yaş ve üzerinde 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni duruma göre dağılımı incelendiğinde 
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büyük çoğunluğunun (%63,9; f=700) evli, %36,1’inin (f=395) ise bekâr olduğu 
gözlenmiştir.   

Ayrıca araştırmaya katılanların toplam, aile bazında, aylık gelirleri incelendiğinde 
%0,8’inin (f=9) 2000TL ve altı, %5,5’inin (f=61) 2001-3000TL aralığında olduğu, 
%29,6’sının (f=326) 3001-4000TL aralığında, %18,3’ünün (f=201) 4001-5000TL 
aralığında, %12,9’unun (f=142) 5001-6000TL aralığında, %10,2’sinin (f=112) 6001-
7000TL aralığında, %8,5’inin (f=94) 7001-8000TL aralığında ve son olarak 
%13,3’ünün (f=146) 8001TL ve üzerinde aylık toplam gelire sahip olduğu gözlenmiştir.  
Tablo 1:Katılımcıların Demografik ve Diğer Bireysel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 f %  f % 

Cinsiyet 

Kadın 517 47,5 

Ailenizin 
Aylık Geliri 

2000 TL ve altı 9 0,8 
Erkek 572 52,5 2001-3000 TL 61 5,6 
Toplam  1089 100,0 3001-4000 TL 326 29,9 
 4001-5000 TL 201 18,4 

Medeni 
Durum 

Bekâr 395 36,1 5001-6000 TL 142 13,0 
Evli 700 63,9 6001-7000 TL 112 10,3 
Toplam 1095 100,0 7001-8000 TL 94 8,6 
 8001 TL ve üzeri 146 13,4 

Yaş 

25 ve altı 41 3,7 Toplam  1091 100,0 
26-30 yaş arası 325 29,5 

Tatil Bütçesi 

2000 TL ve altı 330 30,3 
31-35 yaş arası 303 27,5 2001-3000 TL 367 33,7 
36-40 yaş arası 201 18,3 3001-4000 TL 206 18,9 
41-45 yaş arası 112 10,2 4001-5000 TL 106 9,7 
46-55 yaş arası 86 7,8 5001-6000 TL 44 4,0 
56-65 yaş arası 22 2,0 6001-7000 TL 14 1,3 
65 üzeri 4 0,4 7001-8000 TL 7 0,6 
Toplam 1094 100,0 8001 TL ve üzeri 16 1,5 

 Toplam  1090 100,0 

Araştırmaya katılanlar, gelirlerine paralel olarak, muhtemel bir tatil için 
bütçelerinden ayırabilecekleri muhtemel miktar bazında incelendiğinde %30,3’ünün 
(f=330) 2000TL ve altı, %33,7’sinin (f=367) 2001-3000TL aralığında olduğu, 
%18,9’unun (f=206) 3001-4000TL aralığında, %9,7’sinin (f=106) 4001-5000TL 
aralığında, %4’ünün (f=44) 5001-6000TL aralığında, %1,3’ünün (f=14) 6001-7000TL 
aralığında, %0,6’sının (f=7) 7001-8000TL aralığında ve son olarak %1,5’inin (f=16) 
8001TL ve üzeri bir bütçeyi muhtemel bir tatil için ayırabileceklerini ifade ettikleri 
gözlenmiştir.     

Konaklama işletmeleri sosyal medya kullanım ölçeğindeki her  bir  ifadeye  ilişkin 
 bulgulara  yer  verilen  bu  bölümde, ifadeler sosyal medya kullanım şekillerini 
oluşturan boyutlara göre gruplanmıştır. Boyutlara göre gruplandırılarak verilen ifadeler 
ortalama ve standart sapma değerleri ile betimlenmiştir. 
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4.1. Somutlaştırma 1 Boyutuna İlişkin Bulgular 

Sosyal Medya Kullanım ölçeğinin “somutlaştırma1” boyutundaki ankette 
belirtilen her bir ifadeye ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ait 
bulgular Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2’de yer alan “somutlaştırma1” boyutunda yer alan her bir ifadeye ilişkin 
ortalama değerlerin, yüksek düzeyde katılımı ifade eden “4” ortalama civarında olduğu 
ve standart sapmalarının ise “1” in altında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
somutlaştırma1 boyutuna ilişkin algılarının özellikle konaklama işletmelerinin fotoğraf, 
video ve metinsel paylaşımlarının sunulan hizmetlerinin zihinde somutlaştırılması 
üzerindeki etkisinin yüksek olduğu, bunun yanı sıra ses(müzik) paylaşımlarının 
etkisinin ise diğerlerine nazaran daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca standart sapma 
değerleri ise katılımcıların somutlaştırma1 de yer alan ifadelere ilişkin algılarının çok 
farklı dağılım göstermediğini işaret etmektedir. 

Tablo 2’nin göstermiş olduğu detaylar incelendiğinde, katılımcıların 
somutlaştırma1 ölçeğinde yer alan ifadelere katılım düzeyleri sırasıyla, K.İ’nin sosyal 
medyada paylaştığı videoların (Χ  =4,04), fotoğrafların (Χ  =3,99) ve metinsel 
paylaşımların (Χ  =3,59) oranlarında işletmelerin sundukları hizmetlerin zihinde 
somutlaşmasında çok yüksek etkiye sahip oldukları, ses (müzik) paylaşımlarının ise 
(Χ=3,27) orta düzeye yakın bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.  

Tablo 2:Somutlaştırma1 Boyutundaki İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler 
 Χ

 

s.s. 

K.İ'nin sosyal medyada paylaştığı FOTOĞRAFLAR işletmenin sunduğu 
hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 3,99 ,843 

K.İ'nin sosyal medyada paylaştığı VİDEOLAR işletmenin sunduğu 
hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 4,04 ,819 

K.İ'nin sosyal medyada paylaştığı SESLER (MÜZİK vb.)işletmenin sunduğu 
hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 3,27 1,028 

K.İ'nin Sosyal medyada paylaştığı METİNSEL PAYLAŞIMLAR işletmenin 
sunduğu hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 3,59 ,922 

 

Özellikle K.İ’nin sosyal medya araçları üzerinden paylaştığı “video ve 
fotoğrafların” “metin ve seslere” oranla sundukları hizmetlerin insanların zihninde daha 
fazla ve kolay somutlaşmasına olanak sağladığı, bunun da gerekçesinin ise video ve 
fotoğrafların sunulan hizmetler hakkında diğerlerine oranla daha fazla bileşeni içinde 
bulundurması olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra özellikle videoların diğerlerine 
oranla 4’ün üzerinde bir katılım düzeyine sahip olmasının, onlarca fotoğrafın ve 
yüzlerce kelimenin aktarabileceğinden daha fazla duyguyu ve bileşeni aktarabilme 
özelliğine ve daha fazla duyu organına hitap edebilme kapasitesine sahip olması olarak 
gerekçelendirilebilir. Turistik ürünün kendine has bir özelliği olan hizmet faktörünün 
soyut olmasının da bu oranın yüksek olmasında önemli bir etken olduğu söylenebilir. 

4.2. Somutlaştırma2 Boyutuna İlişkin Bulgular 
Sosyal Medya Kullanım ölçeğinin “somutlaştırma2” boyutundaki ölçekte 

belirtilen her bir ifadeye ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ait 
bulgular Tablo 3’de verilmiştir.   
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Tablo 3: Somutlaştırma 2 Boyutundaki İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler 
Χ

 

s.s. 
D.M'in işletmelerin sosyal medya profillerinde paylaştığı FOTOĞRAFLAR 
işletmelerin sunduğu hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 4,10 ,850 

D.M'in işletmelerin sosyal medya profillerinde paylaştığı VİDEOLAR 
işletmelerin sunduğu hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 4,07 ,855 

D.M'in işletmelerin sosyal medya profillerinde paylaştığı SESLER (MÜZİK 
vb.) işletmelerin sunduğu hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını sağlar 3,36 1,046 

D.M'in işletmelerin sosyal medya profillerinde paylaştığı TÜKETİCİ 
YORUMLARI işletmelerin sunduğu hizmetlerin zihnimde somutlaşmasını 
sağlar 

4,27 ,866 

 
Tablo 3’de“somutlaştırma2” boyutunda yer alan her bir ifadeye ilişkin ortalama 

değerlerin, yüksek düzeyde katılımı ifade eden “4” ortalamanın üzerinde olduğu ve 
standart sapmalarının ise “1” in altında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
somutlaştırma2 boyutuna ilişkin algılarının özellikle “Diğer Müşterilerin” konaklama 
işletmelerinin profillerinde paylaştıkları “tüketici yorumları”, “fotoğraf” ve “video” 
paylaşımlarının işletmeler tarafından sunulan hizmetlerinin potansiyel müşterilerin 
zihinlerinde somutlaşması üzerindeki etkisinin yüksek olduğu, bunun yanı sıra 
“ses(müzik)” paylaşımlarının etkisinin ise diğerlerine nazaran daha düşük olduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca standart sapma değerleri ise katılımcıların somutlaştırma2 de yer 
alan ifadelere ilişkin algılarının çok farklı dağılım göstermediğini işaret etmektedir.  

Tablo3’ün göstermiş olduğu detaylar incelendiğinde, katılımcıların 
somutlaştırma2 ölçeğinde yer alan ifadelere katılım düzeyleri sırasıyla şöyledir; D.M’in 
konaklama işletmelerinin sosyal medya profillerinde paylaştığı “tüketici yorumları” 
(Χ=4,27), “fotoğraflar” (Χ=4,10) ve “videolar” (Χ=4,07) işletmelerin sundukları 
hizmetlerin zihinde somutlaşmasında çok yüksek etkiye sahip oldukları, “ses (müzik)” 
paylaşımlarının ise (Χ=3,36) diğerlerine oranla daha düşük, orta düzeye yakın bir etkiye 
sahip olduğu gözlenmiştir.  

Bu bağlamda Tablo 3 üzerinde genel bir değerlendirme yapıldığında katılımcıların 
tüm ifadelere yüksek düzeyde katılım göstermelerinin yanı sıra, “Diğer Müşterilerin” 
konaklama işletmelerinin sosyal medya profillerinde metinsel olarak paylaştıkları 
deneyimlerin (Tüketici Yorumları), işletmelerin sundukları hizmetlerin tüketicilerin 
zihninde somutlaşması üzerindeki etkisinin daha yüksek (Χ=4,27) olduğu 
gözlenmektedir. Bu sonucun elde edilmesine, insanların konaklama işletmelerinin 
sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin olumlu-olumsuz deneyimlerini, gerçekçi bir dille, 
sosyal medya araçları üzerinden paylaşması, tüketici yorumlarının insanlar üzerinde 
Akraba-arkadaş tavsiyesi gibi güçlü bir algıya dönüşmüş olması gerekçe olarak 
gösterilebilir. 

Söz konusu soncun elde edilmesi aynı zamanda; tüketicilerin “tatil planlama 
evresi, karar verme sürecinde” sosyal medya üzerinde en fazla tüketici yorumlarını 
okuma ve analiz etme amaçlı araştırma yapmalarına açıklık getirmektedir.   
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4.3. Sosyalleşme Boyutuna İlişkin Bulgular 

Sosyal Medya Kullanım ölçeğinin “sosyalleşme” boyutundaki ölçekte belirtilen 
her bir ifadeye ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ait bulgular 
Tablo 4’de verilmiştir.   

Tablo 4’de “sosyalleşme” boyutunda yer alan her bir ifadeye ilişkin ortalama 
değerlerin, yüksek düzeyde katılımı ifade eden “4” ortalamaya yakın “3,5” ortalamanın 
üzerinde olduğu ve standart sapmalarının ise “1” e yakın olduğu görülmektedir. 
Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımının “sosyalleşme” üzerindeki 
etkisinin incelendiği bu bölümde, katılımcılar özellikle “işletmelerin yeni ürün 
geliştirme sürecinde” kendileri (tüketicilerle) ile iletişime geçmesi gerektiğini 
savunmaktadırlar. Aynı zamanda tüketicilerin “işletmelerin sosyal medya 
profillerinde”ki paylaşımlarına karşılık vererek kendileriyle iletişime geçmesinin hatta 
ve hatta iletişime geçen profil yöneticilerinin gerçek isimleri ile iletişeme geçmesinin 
yüksek öneme sahip olduğunu vurguladıkları gözlenmiştir.  Ayrıca standart sapma 
değerleri ise katılımcıların “Sosyalleşme” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin 
algılarının çok farklı dağılım göstermediğini işaret etmektedir.  

Tablo 4:Sosyalleşme Boyutundaki İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler Χ
 

s.s. 

SOS İşletmelerin sosyal ağlarında (profillerinde) diğer tüketicilerle 
iletişime geçerim 2,59 1,068 

SOS İşletmelerin sosyal ağlarda paylaştıklarıma karşılık vererek 
benimle iletişime geçmesi beni memnun eder 3,66 1,121 

SOS İşletmelerin sosyal ağlarını (profillerini) yöneten kişilerin gerçek 
isimlerini bilerek işletmelerle iletişime geçmek beni memnun eder 3,76 1,036 

SOS İşletmelerin yeni ürün geliştirme sürecinde sosyal medya 
araçlarını kullanarak tüketicilerle iletişime geçmesi önemlidir 4,07 ,823 

Tablo 4’ün göstermiş olduğu detaylar incelendiğinde, katılımcıların “sosyalleşme” 
ölçeğinde yer alan ifadelere katılım düzeyleri sırasıyla şöyledir; “işletmelerinin yeni 
ürün geliştirme sürecinde S.M. araçlarını kullanarak tüketicilerle iletişime geçmesi 
önemlidir” (Χ=4,07) ifadesi en yüksek katılım oranına sahip olduğu, “işletmelerin 
sosyal ağalarını (profillerini) yöneten kişilerin gerçek isimlerini bilerek işletmelerle 
iletişime geçmek beni memnun eder” (Χ=3,76), “işletmelerin sosyal ağlarda 
paylaştıklarıma karşılık vererek benimle iletişime geçmesi beni memnun eder” (Χ=3,66) 
ifadelerine de yüksek oranda katılım olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra “işletmelerin 
sosyal ağlarında diğer tüketicilerle iletişime geçerim” (Χ=2,59) ifadesi en düşük katılım 
oranına sahip olmuştur. Bu göstergelerden anlaşılmaktadır ki; tüketiciler, özellikle 
konaklama işletmelerinin yeni ürün/hizmet geliştirme sürecinde kendilerinden fikir 
alınması gerektiğini düşünmektedir. 

4.4. Mobilleştirme Boyutuna İlişkin Bulgular  

Tablo 5’de “mobilleştirme” boyutunda yer alan her bir ifadeye ilişkin ortalama 
değerlerin, yüksek düzeyde katılımı ifade eden “4” ortalamanın üzerinde olduğu ve 
standart sapmalarının ise “1” ortalama civarında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
“mobilleştirme” boyutuna ilişkin algıları incelendiğinde; “K.İ’nin mobil cihazlara 
uygun ayrı web sayfalarının ve kendilerine ait mobil uygulamalarının olmasının”, ayrıca 
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“lokasyon tabanlı mobil uygulamalarda temsil edilip işletme tanıtım faaliyetlerinin 
mobil uygulamalar üzerinden yapılmasının” yüksek derecede öneme sahip olduğu 
düşündükleri gözlenmektedir. Ayrıca standart sapma değerleri ise katılımcıların 
“Mobilleştirme” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin algılarının çok farklı dağılım 
göstermediğini işaret etmektedir.  

Tablo 5:Mobilleştirme Boyutundaki İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler Χ
 

s.s. 
MO K.İ'nin kendilerine ait mobil uygulamalarının olması önemlidir 3,99 ,858 
MO K.İ'ninlokasyon tabanlı uygulamalarda (foursquare vb.) temsil 
edilmesi önemlidir 

4,08 ,804 

MO K.İ'nin tanıtım çalışmalarında, mobil uygulamaların kullanılması 
önemlidir (foursquarede promosyon gibi) 

4,06 ,801 

MO K.İ'nin mobil cihazlar için ayrı web sayfasının olması önemlidir 4,08 ,862 

Konaklama işletmeleri tarafından sosyal medya araçlarının kullanımının 
“Mobilleştirme” üzerindeki etkisinin ölçüldüğü ”Mobilleştirme” boyutunda yer alan 
ifadelere katılım düzeyleri detaylı incelendiğinde; tüketicilerin “K.İ’nin lokasyon 
tabancı uygulamalarda (foursquare vb) temsil edilmesi” (Χ=4,08) ve “mobil cihazlar 
için ayrı web sayfalarının olması” (Χ=4,08) ‘nın aynı oranda yüksek öneme sahip 
olduğunu, ayrıca “K.İ’nin kendine ait mobil uygulamalarının olması” (Χ=3,99) ve 
“tanıtım çalışmalarında mobil uygulamaları etkin kullanmalarının” (Χ  =4,06) gerektiğini 
düşündükleri gözlenmiştir. 

4.5. Oyunlaştırma Boyutuna İlişkin Bulgular 

Sosyal Medya Kullanım ölçeğinin “oyunlaştırma” boyutundaki ölçekte belirtilen 
her bir ifadeye ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ait bulgular 
Tablo 6’da verilmiştir.   

Tablo 6’da “oyunlaştırma” boyutunda yer alan her bir ifadeye ilişkin ortalama 
değerlerin, bir tanesi hariç orta düzeyde katılımı ifade eden “3” ortalamanın altında 
olduğu ve standart sapmalarının ise “1” ortalama civarında olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların “oyunlaştırma” boyutuna ilişkin algıları incelendiğinde; tüketicilerin, 
K.İ’nin sosyal medyada, paylaşılan içeriği ilk retweet yapan ilk yüz kişinin 
ödüllendirilmesi gibi, eğlenceli yarışmalar düzenlemesi gerektiğine yönelik ortak bir 
algıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra K.İ’nin sosyal medya araçlarında, 
popüler olan oyunlarda tanıtım amaçlı yer alması ve ürünlerini kapsayıcı oyun ve puzzle 
gibi eğlenceli içeriklere yer vermesi gerektiği hususunda ortak bir algıya sahip 
değillerdir. Ayrıca standart sapma değerleri ise katılımcıların “Oyunlaştırma” 
boyutunda yer alan ifadelere ilişkin algılarının çok farklı dağılım göstermediğini işaret 
etmektedir.  

Tablo 6’da yer alan bulgular detaylı bir şekilde incelendiğinde; “K.İ’nin sosyal 
medyada, paylaşılan içeriği beğenen veya retweet yapan ilk yüz kişinin ödüllendirilmesi 
gibi eğlenceli oyunlara yer vermesi gerektiği” (Χ=3,29) hususuna ortak bir algıya sahip 
oldukları, bunun yanı sıra K.İ’nin sosyal medyada, popüler olan oyunlarda tanıtım 
amaçlı yer almasının (Χ=2,94) ve oyun ve puzzle gibi eğlenceli içeriklere yer 
vermesinin(Χ=2,92) yüksek derecede öneme sahip olmadığını düşündükleri 
gözlenmektedir. 
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Tablo 6: Oyunlaştırma Boyutundaki İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler Χ
 

s.s. 
OY K.İ'nin sosyal medya araçlarında, ürünlerini kapsayıcı oyun ve 
puzzle gibi eğlenceli içeriklere yer vermesi önemlidir 2,92 1,005 

OY K.İ'nin sosyal medyada popüler olan oyunlarda, tanıtım amaçlı 
olarak yer alması önemlidir 2,94 1,071 

OY K.İ sosyal medyada yarışma gibi (paylaşılan içeriği ilk beğenen, 
retweet yapan yüz kişinin ödüllendirilmesi gibi) eğlenceli etkinlikler 
düzenlemelidir 

3,29 1,079 

4.6. Satın Alma Niyeti Boyutuna İlişkin Bulgular 
Sosyal Medya Kullanım ölçeğinin  “satın alma niyeti” boyutundaki ölçekte 

belirtilen her bir ifadeye ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ait 
bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7’de “satın alma niyeti” boyutunda yer alan her 
bir ifadeye ilişkin ortalama değerlerin, yüksek düzeyde katılımı ifade eden “4” 
ortalamaya yakın olduğu ve standart sapmalarının ise “1” ortalama civarında olduğu 
görülmektedir. 

Katılımcıların “satın alma niyeti” boyutundaki ifadelere ilişkin algıları 
incelendiğinde,  “tatil deneyimlerine ilişkin sosyal medyada paylaştığı olumlu/olumsuz 
yorumlara işletmelerin aynı kanal yoluyla karşılık vermesi” ve “sosyal medya üzerinden 
konaklama işletmeleri ile etkileşimlerinin devam etmesi ” o işletmeleri tekrar tercih 
etmelerini, ayrıca “konaklama işletmelerinin sosyal medyada güncel, kaliteli ve 
hizmetlerini kapsayıcı içerikler paylaşması” işletmeleri tercih etmelerini sağlayacağı 
vebunun yanı sıra, katılımcıların,diğerlerine göre daha düşük katılımla, “konaklama 
işletmelerinin sosyal medyada yer almasının” işletmeleri tercih etmelerinde ve söz 
konusu işletmelerin hizmetlerini satın almalarında etken rol oynayabileceği algısına 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca standart sapma değerleri ise katılımcıların “satın 
alma niyeti” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin algılarının çok farklı dağılım 
göstermediğini işaret etmektedir. 

Tablo 7:Satın Alma Niyeti Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

İfadeler Χ
 

s.s. 

Sosyal medyada yer alan konaklama işletmelerinin hizmetini satın 
almak isterim 3,45 ,869 

Konaklama işletmelerinin sosyal medyada yer alması o işletmeyi 
tercih etmeme sebep olabilir 3,50 ,945 

Konaklama işletmelerinin sosyal medyada uygun (güncel, kaliteli vb.) 
içerikler paylaşması o işletmeyi tercih etmeme sebep olabilir 3,75 ,875 

Sosyal medya araçları üzerinden etkileşimimin devam ettiği 
konaklama işletmelerini ihtiyacım olduğunda tekrar tercih ederim 3,74 ,832 

Tatil deneyimlerime ilişkin sosyal medyada paylaştığım 
olumlu/olumsuz yorumlarıma aynı kanal yoluyla işletmeler tarafından 
karşılık verilmesi,  işletmeyi tekrar tercih etmemi sağlayabilir 

3,83 ,873 
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Tablo 7 detaylı bir şekilde incelendiğinde, katılımcıların ifadelere ilişkin katılım 
düzeylerinin sırasıyla “Tatil deneyimlerime ilişkin sosyal medyada paylaştığım 
olumlu/olumsuz yorumlarıma aynı kanal yoluyla işletmeler tarafından karşılık 
verilmesi,  işletmeyi tekrar tercih etmemi sağlayabilir” (Χ=3,83), “Konaklama 
işletmelerinin sosyal medyada uygun (güncel, kaliteli vb.) içerikler paylaşması o 
işletmeyi tercih etmeme sebep olabilir” (Χ=3,75), “Sosyal medya araçları üzerinden 
etkileşimimin devam ettiği konaklama işletmelerini ihtiyacım olduğunda tekrar tercih 
ederim” (Χ  =3,74), “Konaklama işletmelerinin sosyal medyada yer alması o işletmeyi 
tercih etmeme sebep olabilir” (Χ=3,50) ve son olarak “Sosyal medyada yer alan 
konaklama işletmelerinin hizmetini satın almak isterim” (Χ  =3,45), olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda Araştırmanın hipotezi olan konaklama işletmelerinde  sosyal medya 
kullanım şeklinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelemek için regresyon modeli 
oluşturulmuş olup ilgili model doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiş ve söz konusu 
analizlere ilişkin veriler Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8. Konaklama İşletmeleri  Sosyal Medya Kullanım Şeklinin Satın Alma 
Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişkenler β t p 

 

 

 

 

Satın Alma 

Niyeti 

Sabit (Kİ Sosyal Medya Kullanım 

Şekli) 

,754 5,418 ,000*** 

SOM1 ,178 5,654 ,000 

SOM2 ,065 2,098 ,036 

SOSY ,189 6,895 ,000 

MO ,227 7,433 ,000 

OY ,129 5,902 ,000 

F  95,210*  

R2  ,303  

Düzeltilmiş R2  ,300  

***p<0,001 

Buna göre; 
Model 1: SN  = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + e  

Somutlaştırma 1, somutlaştırma 2, sosyalleşme, mobilleştirme ve oyunlaştırmanın 
satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin incelendiği model 1 istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (F=95,210;p<0.01). Bu bağlamda konaklama işletmelerinin sosyal medya 
kullanım düzeyi arttıkça tüketicilerin işletmelere ilişkin satın alma niyetlerinin de arttığı 
gözlenmiş olup H1 desteklenmiş ve kabul edilmiştir.  Model parametreleri 
incelendiğinde, tüm bağımsız değişkenlerin satın alma niyeti üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yani konaklama işletmelerinin sosyal 
medyayı kullanım şekil\düzeylerinden  “somutlaştırma1” (p=0,000<0.001), 
“somutlaştırma2” (p=0,036<0.05),   “sosyalleşme” (p=0,000<0.001), “mobilleştirme” 
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(p=0,000<0.001) ve “oyunlaştırma” (p=0,000<0.001) arttıkça tüketicilerin satın alma 
niyetleri artmaktadır. Bu bağlamda H1a,b,c,d,e desteklenmiş ve kabul edilmiştir. Ayrıca 
Tablo 8’de yer alan belirtme katsayısına göre (R2) tüketicilerde konaklama işletmelerine 
ilişkin satın alma niyeti oluşması üzerindeki değişimlerin %30,3’nün (R2= 0,303) 
 işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinden kaynakladığı gözlemlenmiştir. 
 

 

 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımının tüketicilerin satın alma 
niyetleri üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan bu araştırmada kullanılan ölçeği 
yanıtlayan katılımcıların çoğunluğunu; cinsiyeti erkek, medeni durumu evli, 25 – 40 yaş 
aralığında olan bireyler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra katılımcıların çoğunluğunun 
3000 – 5000 TL aralığında gelir sahibi olduğu ve 2000 – 4000 TL aralığında tatil 
bütçesi ayırdıkları görülmektedir. 

Bu çalışmada; konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekil\amaçlarına 
ilişkin tüketici algıları 5 boyutta (somutlaştırma 1, somutlaştırma 2, sosyalleşme, 
mobilleşme ve oyunlaştırma) incelenmiş olup karşılaştırmalı değerlendirmeleri 
yapılmıştır.  Somutlaştırma 1 (Konaklama işletmelerinin sosyal medya üzerindeki 
doğrudan paylaşımlarını ifade eder) boyutuna ilişkin tüketici algıları 
değerlendirildiğinde; özellikle K.İ’nin sosyal medya araçları üzerinden paylaştığı “video 
ve fotoğrafların” “metin ve seslere” oranla sundukları hizmetlerin insanların zihninde 
daha fazla ve kolay somutlaşmasına olanak sağladığı, bunun da gerekçesinin ise video 
ve fotoğrafların sunulan hizmetler hakkında diğerlerine oranla daha fazla bileşeni içinde 
bulundurması olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra özellikle videoların diğerlerine 
oranla “4”ün üzerinde bir katılım düzeyine sahip olmasının, onlarca fotoğrafın ve 
yüzlerce kelimenin aktarabileceğinden daha fazla duyguyu ve bileşeni aktarabilme 
özelliğine ve daha fazla duyu organına hitap edebilme kapasitesine sahip olması olarak 
gerekçelendirilebilir. Ayrıca turistik ürünün kendine has bir özelliği olan, hizmet 
faktörünün soyut olma özelliği de katılım düzeyinin yüksek bir oranda gerçekleşmiş 
olmasını destekler niteliktedir. 

Somutlaştırma2 (Diğer müşterilerin konaklama işletmelerinin sosyal medya 
profilleri üzerindeki paylaşımlarını ifade eder) boyutuna ilişkin tüketici algıların genel 
bir değerlendirmesi yapıldığında,  katılımcıların tüm ifadelere yüksek düzeyde katılım 
göstermelerinin yanı sıra, “Diğer Müşterilerin” konaklama işletmelerinin sosyal medya 
profillerinde metinsel olarak paylaştıkları deneyimlerin (Tüketici Yorumları), 
işletmelerin sundukları hizmetlerin tüketicilerin zihninde somutlaşması üzerindeki 
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etkisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun elde edilmesine, insanların 
konaklama işletmelerinin sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin olumlu/olumsuz 
deneyimlerini, gerçekçi bir dille, sosyal medya araçları üzerinden paylaşması, tüketici 
yorumlarının insanlar üzerinde akraba/arkadaş tavsiyesi gibi güçlü bir algıya dönüşmüş 
olması gerekçe olarak gösterilebilir. 

Sosyalleşme boyutuna ilişkin veriler incelendiğinde (konaklama işletmelerinin 
sosyal medya kullanımının “sosyalleşme” üzerindeki etkisinin incelendiği bölüm), 
katılımcılar özellikle “işletmelerin yeni ürün geliştirme sürecinde” kendileri 
(tüketicilerle) ile iletişime geçmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Aynı zamanda 
tüketicilerin “işletmelerin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarına karşılık vererek 
kendileriyle iletişime geçmesinin hatta ve hatta iletişime geçen profil yöneticilerinin 
gerçek isimleri ile iletişime geçmesinin yüksek öneme sahip olduğunu vurguladıkları 
tespit edilmiştir. Bu göstergelerden anlaşılmaktadır ki; tüketiciler, özellikle konaklama 
işletmelerinin yeni ürün/hizmet geliştirme sürecinde kendilerinden fikir alınması 
gerektiğini düşündükleri söylenebilir. 

Katılımcıların mobilleşme boyutuna ilişkin algıları değerlendirildiğinde, 
mobilleşme boyutunda yer alan ifadelere yüksek düzeyde katılım gösterdikleri 
gözlenmiştir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin lokasyon tabanlı uygulamalarda 
(foursquare vb) temsil edilmesi ve mobil cihazlar ile uyumlu web sayfalarının olmasının 
önemi özellikle vurgulanmış olup, ayrıca konaklama işletmelerinin kendine ait mobil 
uygulamalarının olması ve tanıtım çalışmalarında mobil uygulamaların etkin 
kullanılmasının gerektiğine yönelik algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Alan 
çalışmalarında görüldüğü üzere, internet kullanıcılarının %65’inin mobil geniş bant 
üzerinden internete bağlanıyor olması, söz konusu bulguları destekler niteliktedir.  

Araştırmaya katılanların oyunlaştırma boyutunda yer alan ifadelere katılım 
düzeyleri incelendiğinde, konaklama işletmelerinin, sosyal medyada paylaşılan içeriği 
ilk retweet yapan ilk yüz kişinin ödüllendirilmesi gibi, eğlenceli yarışmalar düzenlemesi 
gerektiğine yönelik ortak bir algıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, popüler 
olan oyunlarda tanıtım amaçlı yer alması ve ürünlerini kapsayıcı oyun ve puzzle gibi 
eğlenceli içeriklere yer vermesi gerektiği hususlarında yüksek bir katılım 
göstermedikleri gözlenmiştir.  

Katılımcıların “satın alma niyeti” boyutundaki ifadelere ilişkin algıları 
incelendiğinde,  “tatil deneyimlerine ilişkin sosyal medyada paylaştığı olumlu/olumsuz 
yorumlara işletmelerin aynı kanal yoluyla karşılık vermesi” ve “sosyal medya üzerinden 
konaklama işletmeleri ile etkileşimlerinin devam etmesi ” o işletmeleri tekrar tercih 
etmelerini, ayrıca “konaklama işletmelerinin sosyal medyada güncel, kaliteli ve 
hizmetlerini kapsayıcı içerikler paylaşması” işletmeleri tercih etmelerini sağlayacağı, ve 
bunun yanı sıra, katılımcıların, diğerlerine göre daha düşük katılımla, “konaklama 
işletmelerinin sosyal medyada yer almasının” işletmeleri tercih etmelerinde ve söz 
konusu işletmelerin hizmetlerini satın almalarında etken rol oynayabileceği algısına 
sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Ayrıca “konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekil/amaçlarının 
tüketicilerin satın alama niyeti üzerinde etkisinin olup olmadığının incelendiği 
çalışmamızda elde edilen bulgulara göre konaklama işletmelerinin sosyal medya 
kullanım düzeyi arttıkça tüketicilerin işletmelere yönelik satın alma niyetlerinin arttığı 
gözlenmiştir. Parametreler incelendiğinde tüm bağımsız değişkenlerinin 
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(somutlaştırma1, somutlaştırma2, sosyalleşme, mobilleştirme ve oyunlaştırma) satın 
alma niyeti üzerindeki etkisinin  pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun yanısıra tüketicilerde işletmelere yönelik satın alma niyeti oluşması 
üzerindeki değişimlerin %30,3’ünün işletmelerin sosyal medya kullanım şekillerinden 
kaynaklandığı gözlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak turizm işletmelerine yönelik bazı 
öneriler geliştirilmiş olup, bunlar;  

- Tüketici algıları incelendiğinde, konaklama işletmelerinin sosyal medya araçları 
üzerindeki paylaşımlarından video ve resimlerin daha etkili olduğu tespit edilmiş 
olup, bu bağlamda işletmelerinin sosyal medya profillerinde metinsel ve sadece 
sese dayalı paylaşımlardansa eğlenceli ve dikkat çekici görsel paylaşımlara 
yönelmesi gerekmektedir. 
- Diğer taraftan tüketicilerin söz konusu işletmelerin sosyal medya profillerindeki 
paylaşımları incelendiğinde, tüketicilerin işletmelere ilişkin duygu ve 
düşüncelerini ifade ettikleri metinsel paylaşımlarının (çevrimiçi tüketici 
yorumları) paylaştıkları diğer resim ve videolara göre daha etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin misafirlerinden deneyimlerine 
ilişkin özellikle konaklama işletmelerinin kendi sosyal medya profilleri üzerinde 
paylaşım yapmaları istenmeli ve teşvik edici promosyonlar geliştirilmelidir. 

- Yapılan analizlerde görüldüğü üzere konaklama işletmeleri tüketicilerle 
iletişimini ve etkileşimini arttırmak amacıyla özellikle yeni hizmet/ürün geliştirme 
everesinde tüketicilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçmeli ve fikirleri 
alınmalıdır. Bunun yanı sıra konaklama işletmeleri bünyelerine sosyal medya 
uzmanı bulundurmalı ve mevcut ve potansiyel tüketicilerle devamlı iletişime 
geçerek işletmelerin kurumsal imajını arttırmalıdır. 
- Konaklama işletmeleri gelişen ve hayatın bir parçası haline dönüşen mobil 
internet dünyasında yerlerini almalıdır. Bu bağlamda işletmeler tüketicilerin bilgi 
kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırmak adına öncelikle kendilerine ait mobil web 
sayfalarını oluşturmalı ve mümkünse kendi mobil uygulamalarını 
geliştirmelidirler. Bunu yanı sıra işletmeler farkındalık oluşturmak adına popüler 
lokasyon tabanlı sosyal ağlarda (foursquare vb.) yer almalıdır. 
- Ayrıca yapılan araştırmalar insanların sosyal ağlarda ki eğlenceli içerikleri daha 
fazla takip ettiği ve bunlar için daha fazla zaman ayırdığını göstermektedir. Bu 
bağlamda konaklama işletmeleri tanıtım faaliyetlerinde eğlenceli ve gerçek 
deneyimleri aktaran içerikler kullanmalı ve ayrıca  müşterilerine kendi 
profillerinde eğlenceli oyun ve yarışmalar sunarak müşterilerini ödüllendirmelidir. 
Bu durum işletmeyi müşterileri ile daha sık ve samimi etkileşime geçirerek 
işletmelere yönelik müşteri bağlılığı oluşmasına katkı sağlayacaktır.  

Ayrıca çalışmanın diğer araştırmacılara önerisi ise, bu çalışmada beş boyutta 
değerlendirilen konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinin 
tüketicilerde satın alma niyeti oluşmasında etkisi olup olmadığı incelenmiş olup söz 
konusu ilişkide başka aracı değişkenlerin etkisi olup olmadığı göz ardı edilmiştir. 
Dolayısıyla yeni yapılacak çalışmalarda söz konusu ilişkinin gücünü arttırabilecek yada 
zayıflatabilecek aracı değişkenlerin etkisi de incelenmelidir. 
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Extensive Summary 

Introduction 

After 2000, a web-based new medium has  expanded the usage area of the internet 
through the internet. These applications, which are defined as a social media, enable to 
share photos, videos, text and media related mixed  occurances between people, have 
attracted the attention of users and also  has given new dimension to the virtual 
communication (Vural ve Bat, 2010). The social media tools which are used by both 
consumers and tourism operators have started to used as an effective methods of 
promoting products and services, reaching consumers and also receiving feadback from 
them in tourism industry (Eryılmaz ve Zengin, 2014). 

The social media, which has came to our attention as an evil state of Web, has 
become the new web conception that can be defined as a social web that allows to make 
more than to obtain information (intervention, sharing, collaborative, interactive, 
dynamic etc.) from the classical web conception (stable, unalterable). In this new 
conception, users have become more active from passive and have acquired new 
features that interferes to the presented content and even creates, interprets and shares 
this content (Bayram ve Bertan, 2015). 

Considering the importance of social media for the hotels; it seems that the brand 
awareness has increased. Also, another advantage;  makes possible simultaneous and bi-
directional communication between the parties. The lack of time and space limitation in 
the social media and the bi-directional nature of the interaction constitutes a stracture 
that is well suited to the characteristic of the tourism sector (Eröz ve Doğdubay, 2012). 
It is not enough that accomodation business has only one profile in social networking 
sites, and it should also enable to talk about themselves by the users. 

With social media, corporate brands have found opportunaty to communicate with 
consumers faster, more effectively and at a personal level than ever. The brands, 
especially in their campaigns which are performed through social media, do cooperative 
work with involved consumers to process by themselves. If this interactive process is 
well managed, it can make a significant contribution to corporate brands(Aydın, 2017). 
 Despite the widespread adoption of social media by both tourism consumers and 
businesses in recent years, successful practices in social media management are still 
largely unknown to practitioners and academics (Leung, et al., 2013). In this context, in 
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line theoretical framework of research which is created above, the research hypothesis 
has been developed as follows; “social media usage forms/level of accommodation 
businesses in fluence consumer’s purchasing intentions ”. 

Method 
The purpose of this research is to demonstrate whether is the social media usage 

of accomodation businesses influence on consumer’s purchasing intentions. Othervise 
with this reseach, it is evoulated that which form or forms of social media usage shame 
of  accommodation businesses are more effective on consumer’s purchasing intentions. 
One hyphotesis that consist five sub-hyphoteses has been developed in line with main 
purpose of the research. According to this;  
H1= There is an impact of social media usage forms of accomodation businesses on 
consumer’s purshasing intention for such businesses. 

H1a= There is an impact of “dimension of concretisation 1” which  is express the 
sharing of accomodation businesses on their own profils, on consumer’s 
purshasing intention for such businesses. 
H1b= There is an impact of “dimension of concretisation 2” which is express the 
sahirg of other guests on the profils of accommodation businesses, on 
consumer’s pushasing intention for such businesses. 
H1c= There is an impact of “dimension of socialization” on consumer’s pushasing 
intention for such businesses. 
H1d=  There is an impact of “dimension of mobilization” on consumer’s 
pushasing intention for such businesses. 
H1e= There is an impact of “dimension of gamification” on consumer’s pushasing 
intention for such businesses. 

For the sampling selection of research, the simple random sample method which 
is one  of the probabilistic sampling methods, has been used. Firstly, the pilot study has 
been applied on 100 participant to understand whether the questionnaire is 
understandable or not in terms of form on content. Othervise, 384 of the obtained 
questionnaires were not evaluated due to missing or incorrect markings and totaly 1101 
questionnaires were evaluated. Also, the datas were collected between 15 Mach 2015 
and 25 Mach 2015. 

Results  
In this study, the consumer perceptions related social media usage forms of the 

accommadation bussineses were observed in five dimensions (concretisation 1, 
concretisation 2, socialization, mobilization and gamification) and were evaluated 
corparatively. When the consumer perceptions related “dimension of concretisation 1” 
are evaluated, it was determined that esipasially the videos and images which are shared 
by the A.B, enable more efective and easy concratise of the provided services by 
themselves in the consumer mind than shared text and sounds. It can be shown as 
justification for this stuation that the videos and images can consist more component 
about the provided services than the others. 

When the consumer perceptions related “dimension of concretisation 2” were 
evaluated generally, a highly level of participation was observed  in all statements 
included in the dimension, in adition to this, it was determined that the texts about own 
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travel experiences (consumer comments) which are shared in A.B’s social media profils 
by the other guests, have significan influence to concretise of provided services of A.Bs 
in the consumer mind than the other sharing. 

When the datas related with “dimension of socialization” were evaluated, it was 
determined that the participants advocate communicating with themselves by the A.Bs, 
especially in the “new product development process”. 

When the consumer perceptions related with “dimension of mobilization” were 
evaluated, a highly level of participation was observed  in all statements included in that 
dimension. Concordantly, the participants emphasized that the accomodation businesses 
should be represented in location-based applications (foursquare, etc) and they should 
have a web site compatible to mobile device and othervise, it is determined that the 
participants have a strong perception about that the accommodation businesses should 
have a own mobile application and this application should have been used well for their 
advertisement and promotion activities. 

When the level of participation of participant related with “dimension of 
gamification” were evaluated, it was observed that the participants have common 
perception of the accommodation businesses should organize funny compatitions such 
as “the first 100 people who make the first retweet content which is shared on social 
media tools, are awarded”. 

On the other hand, when the perception of participant related with “dimension of 
purchasing intention” were evaluated, it is determined that the participants can choose 
again same experienced businesses, if “ the businesses, responding via the same channel 
to positive/negative comments regarding their experiences shared by theirselves on 
social media” and “continuing interaction with accommodation businesses through 
social media”. Otherwise, “sharing the quality contents that are contemporary and 
includes all provided services” by the accommodation businesses can ensure to be 
purchased their services by the consumer.  

Finally, in this research that was done to demonstrate whether is the social media 
usage of accomodation businesses influence on consumer’s purchasing intentions, 
according to the findings, it was determined that the consumer purchasing intentions 
increase when the level of social media usage of accommodation businesses increase. 
When the parameters were examined, it was found that all the independent variables 
(concretisation 1, concretisation 2, socialization, mobilization and gamification) had a 
positive and statistically significant effect on the consumer purchasing intention. In 
addition to this, it was observed that 30.3% of the changes in the consumer’s intention 
to purchase for the accommodation businesses, were caused by the usage patterns of the 
social media of A.B. 
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Özet 
Tükenmişlik, çalışanların iş verimliliğini olumsuz yönde etkileyen, iş 

performanslarını düşüren bir olgudur. Tükenmişlik, bağımlı ve bağımsız değişken 
olarak pek çok çalışmaya konu olmuştur. Tükenmişliğin iş tatmini üzerinde etkisinin 
inceleneceği bu çalışmada, tükenmişlik bağımsız, iş tatmini ise bağımlı değişken olarak 
kullanılacaktır. Çalışanların tükenmişlik boyutunu değerlendirmek için, Maslach 
Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Scale) kullanılacaktır. Ölçek, Maslach (1981) 
tarafından geliştirilmiş, Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanarak, aynı zamanda 
geçerlik ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçek; duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel 
başarıda azalma hissi olmak üzere üç alt boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. İş 
tatmini için ise Minessota İş Tatmini Ölçeği (Minnesota Job Satisfaction Questionnaire) 
kullanılacaktır. Ölçek Weiss ve arkadaşları (1976) tarafından geliştirilmiş olup, uzun 
formu (orijinali) 100 ifadeden oluşmaktadır. Çalışmada 20 sorudan oluşan kısa formu 
kullanılacaktır. Ölçek içsel doyum ve dışsal doyum olarak iki boyutta ele alınmıştır. 
Çalışma Konya ilinde tekstil sektöründe çalışan 500 çalışana uygulanmış olup 251 anket 
verisi çalışma kapsamında kullanılabilmiştir. İstatistiki veriler SPSS 21.0 paket 
programında analiz edilip çalışanların tükenmişlik ve iş tatmini düzeyleri bakımından 
bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur.   
Anahtar Kelimeler: İşletme, Davranış Bilimleri, Örgütsel Psikoloji, Tükenmişlik, İş 
Tatmini 

Abstract 
Burnout is a phenomenon that affects employees’ labor efficiency negatively and 

reduces their professional efficacy. Burnout has been a topic of investigation in many 
studies as a dependent or independent variable. In this study, in which the effect of 

1 Çalışma, 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen INGLOBE 2017 kongresinde sözlü 
bildiri olarak sunulmuştur. 
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burnout on job satisfaction will be investigated, burnout will be used as an independent 
variable whereas job satisfaction will be used as a dependent variable. Maslach 
Burnout Inventory (MBI) will be used to measure employees’ burnout dimension. The 
scale was developed by Maslach (1981) and adapted to Turkish and tested for validity 
and reliability by Ergin (1992). The scale consists of three sub-dimensions, namely 
emotional exhaustion, depersonalization and a feeling of decrease in personal 
accomplishment, and 22 items. For job satisfaction, on the other hand, Minnesota Job 
Satisfaction Questionnaire will be used. This questionnaire was developed by Weiss et 
al. (1976) and its original (longer) form contains 100 statements. Its shorter version 
involving 20 questions will be used in this study. The study was conducted on 500 
employees working in the textiles sector in the province of Konya and only 251 survey 
data could be used within the scope of the study. Statistical data were analyzed using 
SPSS 21.0 package software and some significant differences were found in terms of 
employees’ burnout and job satisfaction levels.   
Keywords: Business Administration, Behavioral Sciences, Organizational Psychology, 
Burnout, Job Satisfaction 

1. Giriş 
Örgütler ve çalışanlar için istenmeyen bir durum olan tükenmişlik, pekçok 

nedenden dolayı günümüzde oldukça yaygın görülen önemli bir sorundur. 
Tükenmişliğin pek çok nedeni olduğu gibi hem birey hem de iş hayatı için sonuçları da 
fazladır. Bu nedenle örgütsel davranış çalışmalarında sıklıkla araştırma konusu 
olmuştur. Freudenberger, tükenmişlik kavramını ilk kez 1974 tarihli makalesinde 
dillendirerek “mesleki bir tehlike” olarak nitelendirmiştir. Ona göre tükenmişlik 
“başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya 
karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu”dur (Aslan 
ve Erbay, 2017: 538). Daha sonra Maslach ve Jackson (1981, insanda ortaya çıkan 
fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları ile birlikte 
bireyin yaptığı işe, hayata ve diğer insanlara karşı gösterdiği olumsuz tutumları 
kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir sendrom olarak tanımlamışlardır (Avşaroğlu 
v.d., 2005: 116).  

Çalışanların tükenmişliğinin onların iş tatminine nasıl bir etki yaptığı çalışmanın 
çıkış noktasını oluşturmaktadır. Tükenmiş bir çalışanın iş tatmininin yüksek olması, iş 
tatmini düşük olan bir çalışanın iş verimliliğinin yüksek olması beklenmemektedir. 

İş tatmini, birinin işinin veya iş tecrübesinin takdir edilmesi sonucu oluşan hoş veya 
olumlu duygusal durumdur (Baş, 2002: 19). Çalışanların işe karşı olumlu ruh hali iş 
tatminini, işe ilişkin olumsuz tutumları ise iş tatminsizliğini ortaya çıkaracaktır (Erdoğan, 
1999: 231). İş tatminsizliği çalışanların beklentileri yerine gelmediği zaman oluşur.  

Örneğin bir çalışan temiz ve güvenli bir iş ortamı beklentisi içindeyse ve iş yerinde 
kirli ve güvensiz bir ortam varsa o çalışan muhtemelen işinden daha az tatmin olacaktır  
(Aksu, 2012: 61). Bireyin iş ortamını değerli, yaptığı işi anlamlı ve kendisini geliştirici 
bulması, iş tatmini açısından önemlidir. Bu durum bireyin yaşamdan keyif almasını, 
yaşamında mutlu olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla işini anlamlı bulan bireylerin, 
işinden ve yaşamdan daha fazla doyum aldıklarını söylemek olasıdır (Keser, 2006: 105). 
İşgörenin işine karşı tutumunun olumlu olması öncelikli olarak işgörenin mutluluğunu 
artırmakla birlikte, yeterli iş tatmin düzeyinin olması işgörenin işine bağlanması, verimli 
çalışması, firenin azalması, işgücü devir oranının düşmesi gibi olumlu sonuçların 
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gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır (Yüksel, 2002:68). Bu nedenle çalışanların işe karşı 
tutumları organizasyonlar tarafından önemli olmaya devam edecektir. 

Çalışmada Konya ili, tekstil sektöründe çalışanların tükenmişlik ve iş tatmini 
seviyeleri arasındaki ilişkinin belirlemesi ayrıca ölçeklerin bazı demografik değişkenler 
açısından ele alınması amaçlanmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Tükenmişlik 

Tükenmişlik, modern çağın önemli bir fenomeni olarak iş ilişkilerin tersine gittiği 
zamanlarda ortaya çıkar. İngilizcede “job burn out” ya da “staff burn out” olarak 
tanımlanan kavram Türkçede “tükenmişlik-tükeniş sendromu-mesleki tükenmişlik “ 
kavramları ile ifade edilmektedir (Arı ve Bal, 2008: 132). Tükenmişlik, aşırı yorgunluk 
ve bireyin işi için hissettiği öfke duygusu ile birlikte idealizm ve tutkunun kaybedilmesi 
şeklinde tanımlanan hem kurgusal hem de kurgusal olmayan bir olaydır (Maslach vd., 
2001: 398). Maslach tükenmişliği “insanlarla işi gereği yoğun bir ilişki içerisinde 
olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” olarak 
tanımlamaktadır (Maslach ve Zimbardo, 1982: 3). Meier’e göre tükenmişlik; “bireyin 
işle ilgili olumlu pekiştirici beklentisinin çok düşük olduğu, ceza beklentilerinin çok 
yüksek olduğu bir durumun yansımasıdır” (Sürgevil, 2006: 4). En yalın haliyle “Ruhsal 
ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi” olarak tanımlanan tükenmişliğin “Çalışma 
ortamıyla bireyin etkileşiminin bir sonucu olduğu” varsayımına yönelik gerçekleştirilen 
çalışmalar; olgunun hem birey hem de örgütler açısından önemini ortaya koymaktadır 
(Budak ve Sürgevil, 2005: 95). Tükenmişlik yaşayan birey, diğer insanlara bakış açısını 
değiştirerek etrafındaki insanları bir nesne gibi görmeye başlar. Böylece birey, hizmet 
verdiği insanların/müşterilerin ihtiyaçlarına önem vermemeye, onlara nezaketsiz bir 
şekilde hizmet vermeye başlamaktadır (Izgar, 2001: 25). 

Maslach, tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarıya ilişkin duygular da azalma olarak üç ayrı boyutta ele almaktadır (Maslach ve 
Jackson, 1981: 99). Duygusal tükenme kişinin ruhen yıpranma duygusu yaşamasını 
ifade ederken, duyarsızlaşma kişinin hizmet ettiği veya birlikte çalıştığı kişilere karşı 
olumsuz, katı ve anlayışsız olmasını ifade etmektedir. Kişisel başarı duygusunda veya 
beceride azalma ise kişinin yeterlilik ve başarıya ulaşma duygusunda azalmayı 
göstermektedir (Naktiyok ve Karabey, 2005:183). Bu üç boyut tükenmişlik 
sendromunun nedenleri ve tükenmişliğin sonuçlarını inceleyen çok sayıda araştırma 
çalışmalarının odağı olmuştur (Leiter ve Maslach, 1988: 287). 

2.1.1. Tükenmişliğin Belirtileri 
Stresin tükenmişliğin gelişmesinde kilit rol oynadığı aşikârdır ancak bilinenin 

aksine stres ve tükenmişlik farklı kavramlardır. Tükenmişlik uzun süren iş stresinin bir 
sonucudur ya da tükenmişlik stresin bir türüdür. İş yükü kişinin yapabileceğinin 
üzerinde olduğu zaman stres oluşur, stres bazen tükenmişlik ile sonuçlanabilir. 

Tüm iş görenler işyerinde yaşadıkları olaylar sonucunda zaman içinde işlerine 
yönelik kişisel bir takım duygular ve tutumlar geliştirirler. İşte bir iş görenin, yaşadığı 
deneyimler sonucu işine karşı ortaya çıkan ruhsal durumu olumlu ise o kişinin işinden 
doyum sağladığını; olumsuz ise sağlayamadığını söyleyebiliriz (Barutçugil, 2004: 388).  

Tükenmişlik durumunda bazı fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler görülmektedir. 
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Fiziksel belirtiler; Kronikleşen yorgunluk ve bitkinlik, kas krampları, solunum 
güçlüğü, mide ağrıları, kalp rahatsızlıkları, kilo alımı ya da kilo kaybı, uyku 
bozuklukları, bel ağrısı sayılabilir.  

Duygusal belirtiler; Sinirlilik, huzursuzluk ve tedirginlik, sabırsızlık, 
etrafındakilere olumsuz tutumlar geliştirme, nezaket, saygı gibi duygularda azalma, 
suçluluk hissi, ümitsizlik, özgüvende azalma, asılsız şüpheler, düşüncelerde ikilem, aile 
içi sorunlarda artış, çevresindeki kişilere olumsuz tutum sayılabilir.  

Davranışsal belirtiler; Sık hata yapma, işe gelmeme, işe geç gelme ve erken 
ayrılma, sık rapor alma, yeniliklere ve eleştirilere kapalı olma, üretkenlik ve yaratıcılıkta 
azalma, asosyalleşme, unutkanlık, kötü alışkanlıklarda artış, başarısızlık hissi, iş ile 
ilgili konularda polemiğe girmekten kaçınma, alaycı ve suçlayıcı davranış özelliği 
gösterme, işten ayrılma ve rol çatışmasıdır (Maslach ve Jackson, 1981; Kaya vd, 2010; 
Surgevil ve Budak, 2005; Arı ve Bal, 2008; Izgar, 2012). 

2.2. İş Tatmini 
Örgütsel davranış çalışmaları içerisinde yer alan iş tatmini kavramı, motivasyon 

kuramlarıyla literatüre girmiş, 1930’lardan bu yana bir çok araştırmaya konu olmuştur. 
Tüm araştırmaların ortak noktası ise; örgütteki performans ve verimliliği arttırmanın, 
insan öğesine gerekli önemin verilmesiyle sağlanabileceği hususudur. İş görene maliyet 
gözüyle bakılması görüşü günümüzde onların organizasyonun en değerli varlığı 
olmasıyla yer değiştirmektedir. Bu nedenle doğru işe doğru eleman alma, oryantasyon, 
eğitim, ücret ve ödüllendirme sistemi, kariyer planlama ve iş göreni elde tutma gibi 
faaliyetlerle organizasyonlardaki İnsan Kaynakları departmanları gittikçe önem 
kazanmaktadır (Aykaç, 2010: 8-9). İş hayatında doyurulan/elde edilen “değerlerin önem 
derecesi” ne kadar yüksekse iş tatmini de o kadar yüksek olacaktır (Özaydın ve 
Özdemir, 2014: 253). Eğer çalışanlar işinden memnun değilse, işveren düşük verimliliği 
önlemek için çalışanın memnun olmasını sağlayacak tedbirler almalıdır. İnsanlar mutlu 
oldukları takdirde, işlerinde daha kararlı ve daha üretken olmaktadırlar (Ravichandran 
v.d., 2015: 344). İş tatmini ne kadar yüksekse, çalışanlar o kadar işlerine karşı olumlu 
bir tutum sergileyeceklerdir. Benzer şekilde, iş tatmini düzeyinin yüksek olan 
çalışanların yeni bir iş arama ve örgütten ayrılma eğilimi azalmıştır (Wright &Bonett, 
2007).İş tatmini, kişinin işinin tüm yönleriyle ilgili neler hissettiğini gösteren bir 
yaklaşımdır (Naveed v.d. 2011: 301).Bir iş durumuna gösterilen duygusal tepkidir. Bu 
nedenle görülemez, yalnızca çıkarılabilir (Tela v.d., 2007: 4). Barutçugil (2004: 389)’e 
göre iş tatmini bir işgörenin çalıştığı işten ve elde ettiklerinin ihtiyaç duydukları ve 
kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü ya da örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi 
sonucu yaşadığı bir duygudur. 

İş tatminini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen kuramların birçoğu iş tatmini 
ile güdülenme arasındaki ilişkiyi temel almaktadır. İş tatmini ve güdülenme arasındaki 
ilişki Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom tarafından ele alınmıştır. Maslow (1943) 
“İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı”nda insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir yapı içerişinde 
ortaya çıktığını, her bir ihtiyacın bir önemi olduğunu ve belli bir ölçüde karşılanması 
gerektiğini, karşılandığında ise iş tatmininin yaşandığını açıklamaktadır (Aşık, 2010: 
36). J.S Adams’ın (1963) eşitlik teorisi, bireyin kendisini bulunduğu örgütteki başka bir 
bireyle veya başka bir organizasyonda çalışan kişi ile karşılaştırması sonucu iş ortamı 
ile ilgili algıladığı eşitlik veya eşitsizlikle ilgilidir. Her şeyden önce eşit gayretleri eşit 
şekilde ödüllendirmek gerekir. Eğer kişi iş ilişkilerinde eşit muameleye tabi olduğu 
düşüncesinde ise motivasyonu ve iş tatmini algıları olumlu yönde olacaktır (Karcıoğlu 
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ve Akbaş, 2010: 145-146). Vroom’un (1964) Beklenti teorisi en önemli motivasyon 
teorilerindendir ve pek çok araştırma tarafından desteklenmiştir. Beklenti teorisine göre, 
insanların iş ve görevlerindeki başarıları, ihtiyaçlarından ziyade onların ödüllendirilmiş 
davranışlarının sonucuna bağlıdır. Teoriye göre iş ve görev başarısı ödüllendirilmiş bir 
davranışın fonksiyonudur. Bu teori; motivasyonu, bireysel ihtiyaçlara göre değil, 
bireyin amaç ve tercihleri ile bu amaçları başarmadaki beklentileri yönünden 
açıklamaktadır (Zeynel ve Çarıkçı, 2015: 221). Herzberg’in (1966) Çift Faktör Teorisi 
de motivasyon sürecini açıklamaya çalışmaktadır. Bu teoriye göre, içsel faktörler olarak 
nitelendirilen başarı, sorumluluk ve işin kendisi gibi iş içeriği ile ilgili yönler bireyi 
motive etmekte iken; dışsal faktörler olarak nitelendirilen ücret, iş güvencesi, çalışma 
koşulları, şirket politikası, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, yönetim gibi faktörlerin 
motive edici özellikleri bulunmamaktadır. Buna rağmen, dışsal faktörlerin olmaması 
durumunda motivasyon sağlanamamaktadır (Yüksel, 2005: 294).  

3. Araştırma Yöntemi ve Bulguları 
3.1. Amaç ve Yöntem 
Çalışmada günümüzde önemi oldukça artan, pek çok çalışmaya konu olan 

tükenmişliğin iş tatmini üzerinde etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma, Konya’da 
tekstil sektöründe çalışan 500 çalışana uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 
çalışanlara 500 anket dağıtılıp anketten geri dönen ve düzgün kodlanan 251 anketin 
çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir. Anket yoluyla elde edilen verilerin 
analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında;  faktör analizi, 
güvenilirlik analizi, sonuçların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t testi (independent 
samples t-test), tek yönlü varyans analizi (one way anova) kullanılmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla korelâsyon analizi yapılmıştır. 

3.2. Kullanılan Ölçekler 
Minnesota İş Tatmini Ölçeğinin kısa formu Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek “içsel doyum” ve “dışsal iş doyum” olmak üzere iki alt boyuttan 
oluşmaktadır.Ölçek 5’li likert tipinde olup, her maddeye verilen cevaplar 1-5 arasında 
puanlanan (1: Hiç memnun değilim, 5: Çok memnunum) seçenekleri arasında 
derecelendirilmiştir. Ölçekte alınan yüksek ortalama, çalışanların iş tatmininin yüksek 
olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Maslach Tükenmişlik Envanterini geliştiren Christina Maslach’a aittir. Maslach, 
tükenmişlik kavramını; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma hissi 
olarak kategorize eden üç ayrı boyutta ele almaktadır (Ergin, 1992: 143). Orjinalinde 7’li 
likert olan envanterin türkçe uyarlaması Ergin (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçek 
Ergin(1992) tarafından 4’lü likert olarak kullanılmış olup, çalışmamızda 5’li likert biçimi 
(1: hiç bir zaman, 5: her zaman) kullanılmıştır. Ölçekte alınan yüksek ortalama, 
çalışanların tükenmişliğinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

3.3. Bulgular 
Bu araştırma kapsamında ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri yeniden 

yapılmış ve yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda iş tatmini ölçeğinin iki 
boyutta, tükenmişlik ölçeğinin ise üç boyutta olduğu görülmüştür. Faktör analizine 
göre KMO değerinin her iki ölçek içinde 0,80’nin üzerinde olduğu ve Bartlett testi 
anlamlılık düzeyinin (.000) olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan ölçeklerin ve 
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boyutları iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha) 0,80’in üzerinde 0,90’a yakın 
güvenilir çıkmıştır. Ölçeklerin güvenilirliklerini düşüren, silinmesi gereken bir madde 
bulunamamıştır.  

Tablo-1 Çalışanların Demografik Özellikleri 

 N Yüzde 
Cinsiyet   
  Kadın 109 43,4 
  Erkek 142 56,6 
Medeni Durum   
  Evli 119 47,4 
Bekar 116 46,2 
  Dul 14 5,6 
  Boşanmış 2 ,8 
Yaş   
  16-25 85 33,9 
  26-35 71 28,3 
  36-50 65 25,9 
  51-65 24 9,6 
  66 ve üstü 6 2,4 
Eğitim Durumu   
  İlkokul 22 8,8 
 Ortaokul 28 11,2 
  Lise 87 34,7 
  Üniversite 111 44,2 
  Lisansüstü 3 1,2 
Hanede Yaşayan Birey   
  1 18 7,2 
  2 32 12,7 
  3 70 27,9 
  4 75 29,9 
  5 ve fazlası 56 22,3 
Hanede  Çalışan Birey   
  1 93 37,1 
  2 111 44,2 
  3 ve fazlası 47 18,7 
Konya’da Yaşama Süresi   
  5 yıl ve altı 51 20,3 
  6-15 yıl 59 23,5 
  16-30 yıl 83 33,1 
  31 ve üstü 58 23,1 
İşte Çalışma Süresi   
  0-1 yıl 57 22,7 
  2-4 yıl 54 21,5 
  5-10 yıl 67 26,7 
  11 yıl ve üstü 73 29,1 
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Çalışanların  %43.4’ü kadın, %56.6’sı erkektir. %47.4’ü evli, %46.2’si bekar 
%5.6’sı dul %0.8’i boşanmıştır. 16-25 yaş aralığında %33.9, 26-35 yaş aralığında 
%28.3, 36-50 yaş aralığında %25,9, 51-65 yaş aralığında %9,6 ve 66 yaş ve üstü %2.4 
çalışan vardır. %8.8’i ilkokul, %11.2’si ortaokul, %34.7’si lise, %44.2’si üniversite, 
%1,2 lisanüstü eğitimden mezundur. Çalışanların hanelerinde yaşayanlardan bir birey 
olanlar %7.2, iki birey olanlar %12.7, üç birey olanlar %27.9’u dört birey olanlar 
%29.9, beş ve fazlası birey olanlar ise %22.3’tür. Hanede çalışan birey sayısı ise bir 
olanlar 37.1, iki birey olanlar %44.2 üç ve fazlası birey %18.7’dir. 5 yıl ve altı 
Konya’da yaşayanlar %20.3, 6-15 yıl yaşayanlar %23.5, 16-30 yıl yaşayanlar %33.1 ve 
31 yıl ve üstü yaşayanlar %29.1’dir. İşte 0-1 çalışanlar %22.7, 2-4 yıl çalışanlar %21.5, 
5-10 yıl çalışanlar %26.7 ve 11 yıl ve üstü çalışanlar %29.1’dir. 

Cinsiyete göre yapılan Bağımsız T testinde iş tatmini ölçeğinde anlamlı farklılık 
(p≤0.01) oluşmuşken, tükenmişlik ölçeğinde anlamlı farklılık yoktur. İş tatmini 
ölçeğindeki anlamlı farklılık erkekler lehinedir.  

 

Tablo-2 Cinsiyetin İş Tatminine Etkisinin T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X SS Sd t P 
Kadın 109 3.39 ,653 

249 -3,29 ,001 
Erkek 142 3.66 ,615 

 

Tablo-3 Cinsiyetin İş Tatminine Etkisinin T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X SS Sd t P 
Kadın 109 2,96 ,448 

249 2.58 ,810 
Erkek 142 2,97 ,512 

 

Çalışanlara kaç yıldır Konya’da yaşadıklarının sorulduğu soruda hem tükenmişlik 
hem de iş tatmini açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık oluşmamıştır (P>0.05). 
İstatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte, en yüksek tükenmişlik Konya’da 31 yıl ve 
üstü yaşamış olan çalışanlardadır.  En yüksek iş tatmini ise Konya’da 6-15 yıl yaşamış 
çalışanlardadır.  

 

Tablo-4 Konya’da Yaşama süresinin Tükenmişliğe Etkisinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,209 3 ,403 1,729 ,162 - 
Gruplariçi 57,320 246 ,233    
Toplam 58,528 249     
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Tablo-5 Konya’da Yaşama Süresinin Tükenmişlik Ortalamaları 

Konya’da Yaşama Süresi N Ort. Std. Sap. 
5 yıl ve altı 51 2,9688 ,50334 
6-15 yıl 59 2,8744 ,44738 
16-30 yıl 83 2,9518 ,46961 
31 ve üstü 58 3,0766 ,51685 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Tablo-6 Konya’da Yaşama Süresinin İş Tatminine Etkisinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,084 3 ,361 ,870 ,457 - 
Gruplariçi 102,590 247 ,415    
Toplam 103,674 250     

 

Tablo-7 Konya’da Yaşama Süresinin İş Tatmini Ortalamaları 

Konya’da Yaşama Süresi N Ort. Std. Sap. 
5 yıl ve altı 51 3,4500 ,72284 
6-15 yıl 59 3,6138 ,58728 
16-30 yıl 83 3,5867 ,61719 
31 ve üstü 58 3,4856 ,66398 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Medeni duruma göre Tükenmişlik çin yapılan Anova testine göre gruplar arasında 
anlamlı farklılık görülmemiştir (P>0,05). Anlamlı olmamakla birlikte en yüksek 
tükenmişlik dul çalışanlarda en düşük tükenmişlik ise bekar çalışanlarda görülmüştür. 
Medeni duruma göre iş tatmini açısından ise bazı gruplarda istatistiki olarak anlamlı 
farklılık söz konusudur. Evli ve bekar, evli ve dul , bekar ve boşanmış, dul ve evli, dul 
ve boşanmış gruplarda anlamlı farklılık vardır. En yüksek iş tatmini boşanmış 
çalışanlarda ardından evli çalışanlarda olurken, en az iş tatmini ise eşi vefat eden 
çalışanlardadır. 
 

Tablo-8 Medeni Duruma Göre Tükenmişliğin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması  F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,392 3 ,464 1,998 ,115 - 
Gruplariçi 57,136 246 ,232    
Toplam 58,528 249     
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Tablo-9 Medeni Duruma Göre Tükenmişlik Ortalamaları 

Medeni Duruma Göre N Ort. Std. Sap. 
Evli 119 2,9985 ,49297 
Bekar 116 2,9024 ,47971 
Dul 14 3,2045 ,41151 
Boşanmış 2 3,0000 ,19285 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Tablo-10 Medeni Duruma Göre İş Tatmininin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark     

Gruplararası 4,785 3 1,595 3,984 ,009 

-Evli ile bekar 
-Dul ile evli 
-Dul ile boşanmış 
-Bekar ile evli 
-Boşanmış ile bekar 

       
Gruplariçi 98,889 247 ,400    
Toplam 103,674 250     

 

Tablo-11 Medeni Duruma Göre İş Tatmini Ortalamaları 

Medeni Duruma Göre N Ort. Std. Sap. 
Evli 119 3,6487 ,56563 
Bekar 116 3,4474 ,69504 
Dul 14 3,2857 ,64074 
Boşanmış 2 4,4000 ,49497 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Hanedeki birey sayısına göre yapılan Anova testine göre her iki ölçekte de anlamlı 
bir farklılık görülmemiştir. 

 

Tablo-12 Hanedeki Birey Sayısına Göre Tükenmişliğin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,162 4 ,290 1,240 ,294 - 
Gruplariçi 57,367 245 ,234    
Toplam 58,528 249     
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Tablo-13 Hanede Yaşayan Birey Sayısına Göre Tükenmişlik Ortalamaları 

Hanede Yaşayan Birey Sayısı N Ort. Std. Sap. 
1 18 3,0631 ,39967 
2 32 2,9370 ,36809 
3 70 3,0162 ,49370 
4 75 2,8715 ,47033 
5 ve fazlası 56 3,0122 ,56244 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Tablo-14 Hanede Yaşayan Birey Sayısına Göre İş Tatmininin ANOVA Testi 
Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 2,209 4 ,552 1,339 ,256 - 
Gruplariçi 101,465 246 ,412    
Toplam 103,674 250     

 

Tablo-15 Hanede Yaşayan Birey Sayısına Göre İş Tatmini Ortalamaları 

Hanede Yaşayan Birey Sayısı N Ort. Std. Sap. 
1 18 3,5556 ,65751 
2 32 3,4797 ,67655 
3 70 3,4300 ,68654 
4 75 3,6687 ,56274 
5 ve fazlası 56 3,5411 ,66017 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Çalışanlara mevcut işlerinde kaç yıldır çalıştıklarının sorulduğunda iş tatmini 
açısından cevaplarda farklılık oluşmazken tükenmişlik açısından 0-1 yıl çalışanlar ile 5-
10 ve 11 ve üzeri yıl çalışanlar arasında anlamlı farklılık oluşmuştur. En yüksek 
tükenmişlik 11 ve üzeri çalışan grupta (ort=3,07) olurken en az tükenmişlik 1 yıl ve 
altında (ort=2,80) çalışan gruptadır. Çalışanların tükenmişlik seviyeleri çalıştıkları yıl 
arttıkça artmaktadır denilebilir. İş tatmini ölçeğinde istatistiki bakımdan anlamlı 
olmamakla birlikte en yüksek iş tatmini 5-10 yıl çalışan grupta oluşmuşken en az iş 
tatmini 1 yıl ve daha az çalışan gruptadır. 
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Tablo-16 İşte Çalışma Süresinin Tükenmişliğe Etkisinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 2,718 3 ,906 3,993 ,008 0-1 ile 5-10 yıl 
0-1 ile 11 yıl ve üstü 

Gruplariçi 55,810 246 ,227    
Toplam 58,528 249     

 

Tablo-17 İşte Çalışma Süresine Göre Tükenmişlik Ortalamaları 

İşte Çalışma Süresi N Ort. Std. Sap. 
0-1 57 2,8030 ,46461 
2-4 54 2,9175 ,49108 
5-10 67 3,0258 ,50673 
11 ve üstü 73 3,0739 ,44395 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Tablo-18 İşte Çalışma Süresinin İş Tatminine Etkisinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 1,546 3 ,515 1,246 ,293 - 
Gruplariçi 102,128 247 ,413    
Toplam 103,674 250     

 

Tablo-19 İşte Çalışma Süresine Göre İş Tatmini Ortalamaları 

İşte Çalışma Süresi N Ort. Std. Sap. 
0-1 57 3,4061 ,80151 
2-4 54 3,5963 ,54780 
5-10 67 3,6127 ,59336 
11 ve üstü 73 3,5411 ,61251 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Hanede çalışan birey sayısına göre yapılan Tükenmişlik için Anova Testine göre 
gruplar arasında anlamlı  farklılık oluşmuştur (p<0,05). Çoklu karşılaştırma testlerinden 
Tukey’e göre farklılık olan gruplar hanede 1 ve 2 ücretli çalışan bireylere sahip 
çalışanlardadır. Hanede ücretli olarak 1 bireyin çalıştığı grupta, çalışanların tükenmişlik 
seviyesi hanede iki çalışanın olmasına göre daha yüksek seviyededir. 3 ve daha fazla 
bireyin ücretli çalıştığı grupta ise 2 çalışanın olduğu gruba göre, istatiski bakımdan 
anlamlı olmamakla birlikte çalışanların tükenmişlik seviyelerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. İstatistiki bakımından önemsiz olarak iş tatmininin en yüksek 2 çalışana 
sahip hanelerde yaşayan çalışanlarda olduğu tablodan görülüyor.  
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Tablo-20 Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısını Tükenmişliğe Etkisinin ANOVA 
Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 3,630 2 1,815 4,499 ,012 1 ve 2 
Gruplariçi 100,044 248 ,403    
Toplam 103,674 250     
 

Tablo-21 Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısının Tükenmişlik Ortalamaları 

Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısı N Ort. Std. Sap. 
1 93 3,6780 ,61439 
2 111 3,4126 ,64514 
3 ve fazlası 47 3,5755 ,65166 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Tablo-22 Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısına Göre İş Tatmininin ANOVA Testi 
Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P  
Anlamlı Fark 

Gruplararası ,617 2 ,308 1,316 ,270 - 
Gruplariçi 57,911 247 ,234    
Toplam 58,528 249     
 

Tablo-23 Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısına Göre İş Tatmini Ortalamaları 

Hanede Ücretli Çalışan Birey Sayısı  N Ort. Std. Sap. 
1 93 2,9595 ,49097 
2 111 3,0094 ,48140 
3 ve fazlası 47 2,8733 ,47738 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Mezuniyet durumuna göre yapılan Anova Testinde Tükenmişlik için anlamlı 
farklılık gözlemlenirken, iş tatmini için anlamlı farklılık oluşmamıştır.. Tükenmişlik 
ölçeğinde yer alan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 
çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testine göre, lise ve ilkokul arasında anlamlı 
farklılık vardır (sig<0,05) Tükenmişlik ilkokul mezunlarında (ort=3,21), lise 
mezunlarına (ort=2,89)  göre anlamlı olarak yüksektir. Bu grupta tükenmişliğin eğitim 
seviyesi arttıkça azalması gruplar arası anlamlı farklılık olmamasına rağmen dikkat 
çekicidir. 
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Tablo-24 Mezuniyet Durumuna Göre Tükenmişliğin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 2,542 4 ,636 2,781 ,027 
İlkokul - lise 

İlkokul- üniversite 
Ortaokul-lise 

Gruplariçi 55,986 245 ,229    
Toplam 58,528 249     

 

Tablo-25 Mezuniyet Durumuna Göre Tükenmişlik Ortalamaları 

Mezun Olunan Okul N Ort. Std. Sap. 
İlkokul 22 3,2121 ,45598 
Ortaokul 28 3,1169 ,53987 
Lise 87 2,8903 ,42986 
Üniversite 111 2,9439 ,50452 
Lisansüstü 3 2,8030 ,18370 
Total 251 2,9655 ,48482 

 

Tablo-26 Mezuniyet Durumuna Göre İş Tatmininin ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler  

Ortalaması F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 2,430 4 ,608 1,476 ,210 - 
Gruplariçi 101,244 246 ,412    
Toplam 103,674 250     
 

Tablo-27 Mezun Olunan Okula Göre İş Tatmini Ortalamaları 

Mezun Olunan Okul N Ort. Std. Sap. 

İlkokul 22 3,3318 ,75601 
Ortaokul 28 3,3571 ,63897 
Lise 87 3,6029 ,55935 
Üniversite 111 3,5820 ,66919 
Lisansüstü 3 3,5167 1,01283 
Total 251 3,5414 ,64397 

 

Korelâsyonanalizine göre Tükenmişlik ve İş tatmini arasında negatif ve anlamlı 
ilişki bulunmuştur. Ayrıca her iki ölçeğin alt boyutları arasında da negatif ve anlamlı 
ilişki bulunmuştur. Tükenmişliğin artması, iş tatminini azaltmaktadır. Çalışanları 
işlerinin veriminde çok önemli etkenlerden birisi olduğu düşünülen iş tatmininin artması 
için çalışanların tükenmişlik seviyelerinin azaltılması gerekmektedir.  
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Tablo-28 İş Tatmini ve Tükenmişlik Arasında Korelâsyon Analizi 

  Tükenmişlik İş tatmini 

Tükenmişlik 
Pearson Correlation 1 -,247** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 251 251 

İş tatmini 
PearsonCorrelation -,247** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 251 251 

 

**Korelâsyon 0,01 seviyesinde  anlamlıdır. 
 

4. Sonuç  
Asıl amaç olarak tükenmişliğin iş tatmini üzerinde etkisinin araştırıldığı 

çalışmamızda, tükenmişliğin iş tatminini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani iki 
değişken arasında negatif anlamlı bir korelâsyon vardır. Araştırmanın diğer amacı 
değişkenlerin iş tatmini ve tükenmişliğin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemektir. Cinsiyet iniş tatmini açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Kadınların iş tatmini 3.39 iken erkeklerin iş tatmini 3.66’dır. Grupların aralarındaki 
fark, erkekler lehine anlamlıdır. Bu durumu kadın çalışanların belki evlerindeki diğer 
sorumluluklarının da fazla olması ile ilişkilendirebiliriz. 

Medeni durum değişken olduğunda iş tatmininde değişimin bazı gruplarda önemli 
olduğunu görmekteyiz. Değişimin anlamlı olduğu gruplar; Evli ile bekâr, dul ile evli, 
dul ile boşanmış, bekâr ile evli ve boşanmış ile bekardır. En yüksek iş tatmini boşanmış 
çalışanlarda ardından evli çalışanlarda daha sonra bekâr çalışanlarda olurken en az iş 
tatmini dul çalışanlardadır. Boşanmış çalışanların kendilerini işlerine verdiğini 
söyleyebiliriz. Eşi vefat eden çalışanların ise iş tatmini açısından en düşük ortalamaya 
sahip olması belki onların karamsar bakışları ile açıklanabilir.    

İşte çalışma süresinin değişken olduğu durumda tükenmişlik ölçeği açısından 
anlamlı farklılık vardır. Farklılık olan gruplar; 0-1 yıl ile 5-10 yıl çalışanlar arasında ve 
0-1 yıl ile 11 yıl ve üstü çalışanlar arasındadır. Ortalamalara baktığımızda çalışanların 
tükenmişlik seviyelerinin çalışılan yıl arttıkça arttığını görüyoruz.   

Hanede ücretli çalışan birey sayısının, çalışanların tükenmişlik seviyesini anlamlı 
olarak etkilediğini görüyoruz. Hanede 1 çalışan ile 2 çalışan grupta anlamlı farklılık 
vardır. En fazla tükenmişlik 1 çalışanın olduğu grupta, en az tükenmişlik ise 2 çalışanın 
olduğu gruptadır. 3 ve daha fazla çalışanın 2 çalışana göre daha az tükenmişliğinin olma 
sebebini, çocukların çalışmaya başlamasına rağmen büyümüş olmalarından dolayı, 
çalışanların kaygılarının artmasına bağlayabiliriz. 

Çalışanların mezuniyet durumlarına göre tükenmişlik seviyelerinde farklılık 
olduğunu görüyoruz. Farklılık olan gruplar; ilkokul–lise, ilkokul-üniversite, ortaokul-lise 
gruplarındadır. İlkokulda tükenmişlik en yüksek seviyede, daha sonra ortaokul 
grubundadır. En az tükenmişlik ise lisansüstü grupta görülmüştür.  

Çalışma ve sonuçları, Konya ilinde faaliyet gösteren tekstil sektörü çalışanları ile 
sınırlıdır. Çalışma; farklı şehirlerde, farklı sektörlerde yapılacak çalışmalar için 
karşılaştırma olanağı sunması bakımından önemlidir.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Burnout, which is an undesirable situation for organizations and employees, is an 
important and quite a common problem today due to various reasons. Just as burnout 
has many causes, so it has several results for both individuals and business life. 
Therefore, it has been a subject of investigation in studies on organizational behavior. 
Freudenberger used the concept of burnout for the first time in his article dated 1974  
and describe dit as a “Professional/vocational danger”. According to him, burnout is 
“loss power and energy due to failure, wear (fatigue), or overloading, or a state of 
depletion of an individual’s internal resources as a result of unmet demands” (Aslan and 
Erbay, 2017: 538). Then, Maslach and Jackson (1981 defined it as a syndrome having 
physical and mental dimensions that encompasses emotions of physical exhaustion, 
long-term fatigue, desperation and hopelessness that occur in human beings as well as 
ngative attitudes individuals exhibit towards their jobs, lives and other people 
(Avşaroğlu et al., 2005: 116).  

The starting point of this study concerns how employees’ burnout affects their job 
satisfaction. It is not expected that an employee with the burnout syndrome should have 
a high job satisfaction and an employee with low burnout should have high labor 
productivity. 

Job satisfaction is pleasant or positive emotional state caused by appreciation of one’s 
work or their work experience (Baş, 2002: 19). Employees’ positive psychological state 
towards their job will lead to job satisfaction whereas their negative attitudes towards their 
job will lead to job dissatisfaction (Erdoğan, 1999: 231). Job dissatisfaction occurs when 
employees’ expectations are not met.  

For example, if an employee is in expectation of a clean and safe workplace 
environment and if there is a dirty and unsafe environment at the workplace, he or she 
will probably be less satisfied with the job (Aksu, 2012: 61). Individuals’ finding their 
workplace environment valuable, and their job meaningful and self-improving is 
important in terms of job satisfaction. This enables individuals to enjoy life and be happy 
with their lives. Therefore, it would be possible to say that individuals who find their 

                                                
* This study was presented as an oral presentation  at the “Innovation and Global Issues in Social Sciences 
2017" (InGlobe)  congress held in Antalya on 27-29 April 2017. 
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work meaningful will derive more satisfaction from their jobs and lives (Keser, 2006: 
105). Although employees’ having a positive attitude towards their jobs increases, above 
all, their happiness, their possession of a sufficient level of job satisfaction will lead to 
positive consequences such as commitment to work on the part of employees, heir 
working efficiently, decrease in wastage and a drop in laborer turnover (Yüksel, 2002:68). 
As a result, employees’ attitudes towards their jobs will continue to be important for 
organizations. 

This study aimed to determine the relationship between the burnout and job 
satisfaction levels of employees working in the textiles sector in the province of Konya 
and deal with the scales in terms of some demographic variables. 

Purpose and Method of the Study 

The study attempted to measure the effect of burnout, which has risen quite 
significantly in importance today and been subject to much research, on job satisfaction. 
The study was administered to 500 employees working in the textiles sector in Konya. 
The survey method was used in the study to collect data. 500 questionnaires were 
distributed to the employees selected through the random sampling method and 251 
questionnaires which were returned and properly encoded were decided to be used in 
the study. SPSS 21.0 package software was used to analyze the data obtained through 
the survey. Within the scope of the analysis; factor analysis, reliability analysis and to 
determine whether or not the results varied by demographic factors, Independent 
Samples t-test) and One Way Anova were used. In addition, correlation analysis was 
made to determine the relationships between the variables. 

Scales Used in the Study 
Minnesota Job Satisfaction Scale (Questionnaire) Short Form was developed by 

Weiss et al. (1967). The scale is composed of two sub-dimensions, namely “intrinsic 
satisfaction” and “extrinsic job satisfaction”. The scale is of the 5-point Likert type and the 
responses given to each item were graded with scores ranging between 1 and 5 (1: I am 
very dissatisfied, 5: I am very satisfied). High scores obtained form the scale were 
interpreted to mean that employees’ job satisfaction was high. 

Maslach Burnout Inventory was developed by Christina Maslach. Maslach deals 
with the concpet of burnout in three dimensions categorized as emotional exhuastion, 
depersonalization and reduced personal accomplishment (Ergin, 1992: 143). Adaptation 
of the inventory, which was of the 7-point likert type in the original form, to Turkish was 
conducted by Ergin (1992). The inventory was used as 4-point likert type by Ergin (1992) 
but in our study its 5-point likert form (1: never, 5: always) was used. A mean high score 
obtained from the study was interpreted to indicate that employees’ burnout level was 
high. 

Findings of the Study and Conclusion 

Within the scope of this study, validity and reliability analyses of the scales 
were made again and as a result of exploratory factor analysis conducted, it was seen 
that job satisfaction scale was in two dimensions whereas burnout scale was in three 
dimensions. According to the factor analysis, KMO value was over 0.80 for both 
scales and it was seen that Bartlett test significance level was (.000). Internal 
consistency coefficients of the scales and dimensions used in the study (Cronbach 
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Alpha) were found to be above 0,80 and reliable at a level close to 0,90. No items 
were found that reduced reliability of the scales and needed to be deleted.  

It was concluded in our study, which mainly investigated the effect of burnout on 
job satisfaction, that burnout reduced job satisfaction. In other words, there was a 
negative and significant correlation between the two variables. The other purpose of the 
study was to investigate whether or not job satisfaction and burnout varied by the 
variables. It was concluded that gender was important in terms of job satisfaction. While 
women’s job satisfaction was 3.39, men’s job satisfaction was 3.66. The difference 
between the groups was significant in favor of men. This can be attributed to the fact 
that female employees probably had more responsibilities at home. 

We see that when marital status became a variable, variation in job satisfaction 
was significant in some groups. The groups where the variation was significant were: 
married and single, widowed and married, widowed and divorced, single and married 
and divorced and single. The highest job satisfaction was among divorced employees, 
followed by married employees and single employees while the lowest job satisfaction 
was among widowed employees. We can say that divorced employees devote 
themselves to their work. The fact that employees with deceased spouses had the lowest 
mean score in terms of job satisfaction can be ascribed to their pessimistic point of view 
of phenomena.    

When the length of employment was a variable, there was a significant difference 
in terms of the burnout scale. The difference was between groups involving employees 
working for 0-1 year and 5-10 years and those working for 0-1 year and 11 years and 
longer. When we look at the mean scores, we see that as the years spent at work 
increased, so did the employees’ burnout levels.   

We see that the number of salaried individuals in households affected employees’ 
burnout levels significantly. There was a significant difference between the group 
involving 1 salaried employee and the group involving 2 salaried employees. The 
highest burnout was in the group with 1 employee whereas the lowest burnout was in 
the group with 2 employees. The situation that the group with 3 employees had lower 
burnout than the group with 2 employees can be attributed to the fact that although their 
children started to work, they became grown-ups and therefore employees’ concerns 
about them increased. 

We see that there was a difference among the burnout levels of employees 
according to the schools they graduated from. The groups involving differences were: 
elementary school–high school, elementary school-university and middle school-high 
school. Burnout was at the highest in elementary school followed by middle school. The 
lowest burnout was observed in the postgraduate group.  

The study and its results are limited to the employees working in the textiles 
sector in the province of Konya. The study is important in that it provides an 
opportunity to make comparisons with studies that will be conducted in different sectors 
and in different cities. 
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Abstract 

For businesses in the public and private sectors, the selection process of 
occupational safety specialist is critical since these employees identify and prevent 
work-related hazards. In the field of human resource management, using an effective 
and accurate model for the selection of these employees is especially valuable. In this 
study, the occupational safety specialist problem is considered for a Mutual Health and 
Safety Unit. The selection is made among five candidates who pass pre-selection 
process. An integrated multi-criteria decision making model based on Benefits, 
Opportunities, Costs and Risks (BOCR) criteria has been developed for this study. AHP 
is used to determine the weights of selection criteria and COPRAS is used to select the 
most pertinent personnel in correlation the selection criteria. To determine BOCR 
priorities a five-point scale and for other pairwise comparisons Saaty’s 1-9 scale are 
used. The effectiveness of the proposed model is demonstrated in a real application. 

Keywords: AHP, COPRAS, multi criteria decision making (MCDM), occupational 
safety specialist, personnel selection 

1. Introduction
Occupational accidents are a great concern for businesses since they

unexpectedly and unavoidably cause fatal and non-fatal injuries in the workplace. 
Occupational health and safety (OHS) regulations are in place to protect the health, 
safety and welfare of employees and other staff at the workplace. OHS regulations are 
utilized to mitigate the possibility of occupational accidents. Occupational safety 
specialists implement OHS regulations to identify, prevent and inspect health and safety 
hazards. 

Effective occupational safety specialists inform and prepare employees to ensure 
the successful implementation of health and safety hazard protocols. This, ideally, 
translates into maximum cost effectiveness and a continued safety management process. 
As such, ensuring a good fit in the selection of effective occupational hazard specialists 
translates into the aforementioned benefits for the employing companies. 
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The selection of occupational safety specialist is mainly a personnel selection 
problem. In the selection of personnel, human resource managers want to match the 
individual with pre-defined qualifications to make the best fit for a specific job 
description.  Changes in work, regulations, society, marketing and organizations affect 
the personnel selection process (Dursun and Karsak, 2010). 

The process may consist of three fundamental phases: i-) identification of criteria 
for personnel selection, ii-) pre-selection of staff and iii-) final selection of staff for the 
right position. Firstly, the specific requirements of the job position and the criteria (pre-
selection and selection) for personnel selection are identified. Secondly, personnel 
alternatives are pre-selected through the pre-selection criteria to make a shortlist since 
there may be many applicants for the same position. Finally, pre-selected personnel 
alternatives are selected using the main selection criteria.  

 Due to the need to consider many criteria in the pre-selection and selection 
phases, personnel selection is a multi-criteria decision making (MCDM) problem. In 
literature, there are various methods and criteria used to select the appropriate personnel 
for the right position. One of the primary studies on the topic found in existing 
literature, Gargano et al. (1991), proposes a genetic algorithm and an artificial neural 
network to solve personnel selection problems in the finance sector. 

 Additionally, Miller and Feinzig (1993) and Liang and Wang (1994) used fuzzy 
set theory to handle uncertainty efficiently in solving personnel selection problems. 
Moreover, Capaldo and Zollo (2001) used fuzzy set theory to select the best personnel 
in a very large Italian company. In another attempt, Karsak (2000) proposed fuzzy multi 
objective programming to address personnel selection problems. Apart from these 
models, MCDM models, such as the Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic 
Network Process (ANP), Additive Ratio Assessment (ARAS), Step-wise Weight 
Assessment Ratio Analysis (SWARA), Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution (TOPSIS), Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory 
(DEMATEL) and the fuzziness of these models were used to select preferred personnel. 
For example, Gibney and Shang (2007) proposed AHP to select the right individual for 
a position as dean at a university and Karabašević et al. (2015) used SWARA and 
ARAS for the selection of a sales manager in a telecommunication industry. 

 Moreover, some of the studies integrated AHP with fuzzy set theory to solve 
personnel selection problems. For instance, Dağdeviren (2007) proposed fuzzy AHP to 
select personnel for a position in the department of import-export at a business. 
Moreover, Güngör et al. (2009) proposed fuzzy AHP including the weighted goal 
method to solve personnel selection problems and to measure the viability of fuzzy 
AHP.  

 Even though AHP and fuzzy AHP enable decision makers to obtain efficient 
results in solving of personnel selection problems, these methods are not sufficient to 
handle preferable and non-preferable criteria separately. In both personnel selection 
problems and other multi criteria decision making problems, two types of criteria are 
considered; preferable and non-preferable. Preferable criteria should be considered to 
the largest extent possible and non-preferable criteria should be the counterbalance. 
Some of the studies proposed TOPSIS and VIKOR to take into account both preferable 
and non-preferable criteria. For instance, Celik et al. (2009) proposed an integrated 
model including fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS to select academic staff for a university.  
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In another attempt, Dursun and Karsak (2010) integrated a dual fuzzy linguistic 
representation model, ordered weighted averaging (OWA) and TOPSIS to solve 
personnel selection problem. Moreover, Klemenis and Askounis (2010) used fuzzy 
TOPSIS to select the best personnel for an information technology company. 
Additionally, Vatansever and Oncel (2014) proposed fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS and 
Akın (2016) used fuzzy TOPSIS to select a research assistant for a university. Also, the 
VIKOR method was used to solve personnel selection problems in literature. As an 
example for using VIKOR, El-Santawy and El-Dean (2012) used VIKOR to select 
preferred personnel. On the other hand, Yildiz and Deveci (2013) proposed fuzzy 
VIKOR to address personnel selection problems.  

 ANP was also used to solve personnel selection problems. For instance, Lin 
(2010) proposed ANP and fuzzy data envelopment analysis to select preferred 
personnel. In another attempt, Aksakal and Dağdeviren (2010) used an integrated model 
including DEMATEL and ANP to select the best personnel. Additionally, Kabak et al. 
(2012) integrated fuzzy ANP, fuzzy TOPSIS and fuzzy ELECTRE to select sniper 
alternatives. 

Even though MCDM methods were used to solve personnel selection problems 
for different sectors, there are no studies in the literature related to the selection of 
occupational safety specialists for public and private businesses. Therefore, this study 
proposes a new and systematic model including the AHP, BOCR and COPRAS 
methods to select occupational safety specialist for a real company in Turkey.  

 The remainder of this paper is structured as follows: the BOCR, AHP and 
COPRAS methods will be explained in section 2. In section 3, the application of the 
proposed model will be presented. Finally, the conclusion will be presented in section 4. 

2. Methodology 

2.1. The Analytic Hierarchy Process (AHP) and BOCR 
The AHP was developed by Saaty (1980) and has been identified as an important 

approach to multi criteria decision making problems of selection and prioritization. The 
AHP is a theory that depends on the values and judgements of individuals and groups. It 
is used to derive ratio scales from both discrete and continuous paired comparisons in 
multilevel hierarchic structures. In its general form, the AHP is a nonlinear framework 
for carrying out both deductive and inductive thinking (Saaty, 2001).  

The first step of AHP is the definition of decision problems and the determination 
of its objective. Then, the decision criteria are defined in the form of a hierarchy. To 
make pair-wise comparisons, the comparison matrices of criteria and decision 
alternatives are constructed. By making the comparisons, the weights (importance) of 
each criterion are obtained. In the final step, by hierarchical synthesis, the weights 
(priorities) of the alternatives are obtained.  The methodology of the AHP can be 
explained in following steps: 

Step 1: The problem is decomposed into a hierarchy of goal, criteria, sub-criteria 
and alternatives. 

Step 2: In order to compute the weights for the different criteria, the AHP starts 
by creating a pairwise comparison matrix A. Data are collected from experts or 
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decision-makers corresponding to the hierarchic structure. The pairwise comparisons 
are made based on the fundamental scale of Saaty given in Table 1.  

After comparisons the matrix A, which is comparison matrix, can be written as: 

                                                           (1) 

In this matrix, if  equals j to,   is one. Additionally,  can be written as 
below: 

                                                                                                   (2) 

Step 3: Each element of the matrix will be divided into the sums of each column 
to obtain  a matrix: 

                                                                                                         (3) 

The elements of this matrix ( ) can be written as follows: 

                                                                                                           (4) 

Step 4: The matrix C consists of the each   column vectors. 
Step 5: Each element of the priority vector ( ), that is, the weight of jth criterion 

is obtained from the matrix C by the following equation: 

                                                                                                           (5) 

Step 6: Finally, the consistency index of the comparison matrix can be calculated 
as: 

                                                                                                       (6) 

                                                                                                           (7) 

In Equation 6,   is the largest eigenvalue,  is the consistency index,  is 
the consistency ratio and  is the random index. If the consistency ratio is less than 0.1, 
comparison matrix is accepted; otherwise, a new comparison matrix is structured. 

Table 1. The Fundamental Scale 

Importance Values Value Definitions 
1 Equally important 
3 Somewhat important 
5 More important 
7 Much more important 
9 Extremely important 

   2,4,6,8 Intermediate values 

Any decision has several favourable and unfavourable concerns to consider. Some 
of these are readily determinable; others are less certain and have a likelihood of not 
materializing. The favourable, readily determinable parameters are called Benefits while 
the unfavourable parameters are called Costs. The uncertain concerns of a decision are 
the positive Opportunities that the decision might create and the negative Risks that it 



 
 

Z. Kamışlı Öztürk – Ş. Toptancı 9/4 (2017) 419-435 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

423 

can entail. Each of these four concerns utilizes a separate structure to reach the decision, 
beginning with a benefits control structure and the network of interdependencies that 
belongs under each benefit control criterion, and ending with a risks control structure. 
The four concerns collectively as BOCR, have used the initials of the positive ones 
(benefits and opportunities) before the initials of the negative ones (costs and risks). 
Each of these concerns contributes to merit a decision and must be evaluated (rated) 
individually on a set of (prioritized) criteria that is used to rate any other decision 
(Saaty, 2001). In this study, we assume that all BOCR merits do not have same 
importance. As such, some strategic criteria are determined in the previous level of the 
BOCR criteria level. Finally, the sub-criteria are determined under the level of the 
BOCR criteria. 

As Saaty said, the size of pairwise comparison matrix should be at most 9x9 size 
in terms of consistency. Therefore, if the number of candidates to be evaluated under 
this study is greater than 9, the AHP method alone will not be sufficient for evaluation. 
From this point, the evaluation criteria are determined by AHP and the selection of 
candidates is made by COPRAS which has no size limitation. In following section, the 
COPRAS method is explained in detail. 

2.2. The Complex Proportional Assessment (COPRAS) 
After obtaining weights of criteria in AHP, COPRAS (Zavadskas ve Kaklauskas, 

1996) will be used to rank personnel alternatives. The COPRAS method determines 
direct and proportional dependence of significance and priority of alternatives with 
regard to the criteria (Ulutas et al., 2016). The steps of this method can be written as:   

Step 1: The decision matrix (D) for personnel selection can be structured as: 

                                            (8)                     

where,   is the number of criteria and  is the number of alternatives.                    

Step 2: In equation 8,  is the score of th individual with respect to th criterion. 
Each element of decision matrix can be normalised as below: 

                                                                                      (9)                                        

where, j refers to the criterion,   denotes the normalized value of  and   refers to 
the individual alternative. 

Step 3: Normalised scores are multiplied by the weights of criteria to obtain a 
weighted normalised matrix. The weighted normalised matrix can be calculated as:    

                                                                                   (10) 

In this study wj is obtained from AHP from equation (5).  
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         Step 4: In weighted normalised matrix, the values assigned to preferable criteria 
(Benefits and Opportunities) can be summed up by using equation 11 for each 
individual. Additionally, the values assigned to non-preferable criteria (Cost and Risk) 
can be summed up by using equation 12 for each individual.  

     for preferable criteria                              (11) 
     for non-preferable criteria                      (12)  
 

where, o is the total number of preferable criteria, is the sums of preferable criteria 
and  is the sums of non- preferable criteria.      

Step 5: After obtaining the sum of values for preferable and non-preferable 
criteria for each individual, the relative weight ( ) of  th individual can be calculated 
as:       

                                               (13) 

Step 6: After obtaining   of th  individual, the overall performance score ( ) of 
th individual can be calculated as: 

                                                                                                   (14) 

The next section will present the application of the proposed model. 
3. Application of Proposed Integrated Model to Occupational Safety 

Specialist 
In this study, we propose an integrated MCDM model that consists of AHP and 

COPRAS methods with BOCR analysis. The model was implemented in the company 
“X Mutual Health and Safety Unit” that was established to provide occupational health 
and safety services to the workplaces in Turkey. The selection of an occupational safety 
specialist in the company was made from among five alternative candidates that passed 
the expert group’s pre-selection application process and then took part in an interview 
and a week-long orientation. 

A total of 25 criteria were determined after reviewing the literature on personnel 
selection and the published legislation/regulations related to occupational safety 
expertise in the official gazette of the Republic of Turkey (2012) together with the 
expert opinions of the company X. Alternatives were subjected to the preliminary 
evaluation within the framework of the first five criteria listed in Table 2. The five 
alternatives that achieved to fulfil the pre-selection requirements were considered 
eligible for evaluation by 20 other specified criteria in the process of interviewing and 
orientation program. 

Just as with the calculation phases described in section 2, AHP-COPRAS model 
with BOCR analysis was applied to select the occupational safety specialist among five 
candidates. 
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Table 2. Pre-selection Criteria 

The Criteria Used In The Preliminary Evaluation Process 

1. Certificate of occupational safety expertise (The General Directorate of 
Occupational Health and Safety of the Ministry of Labour and Social Security 
Approved).   

2. Type of graduated program.     

3. Having a driver’s license and no restriction to travel. 

4. Being exempted from military service (for male candidates).   

5. Medical report indicating the suitability to work.   

3.1 Assigning Weights to Selection Criteria 

The purpose of the proposed model was put at the top of the hierarchy of the AHP 
model as “The Selection of The Best/Most Appropriate Occupational Safety Specialist”. 
Three different strategic criteria including economic benefits, compliance with laws and 
assessment by the company were used to determine the BOCR priorities.  

1) Economic Benefits: Providing reduction to the number and cost of occupational 
accidents, the solution of the problem will help to prevent loss of nation and company.           

2) Compliance with Laws: Solving this problem will ensure that the company 
apply the occupational health and safety legislation more effectively and accurately 
against the background of possible sanctions, large fines and other risks.  

3)Assessment by The Company: Ensuring that the company take the necessary 
precautions against all types of risks by an effective safety management, the solution of 
this problem will help to provide a safer work environment and the safety of employees, 
the company and production. 
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Figure 1. A Hierarchy for Occupational Safety Specialist Selection Problem 

20 criteria for personnel selection were defined under the BOCR merits. The 
hierarchical structure of the selection issue of the most appropriate safety specialist with 
strategic criteria, BOCR merits and sub-criteria are given in Figure 1. Selection 
diagrams are oriented from left to right. 

In the first phase of the proposed model, pairwise comparisons of strategic 
criteria, BOCR merits and sub-criteria were made. A questionnaire survey was prepared 
to perform the pairwise comparisons. These surveys were filled in by two experts who 
were responsible for recruitment in Company X. In survey questions, to determine the 
BOCR priorities a five point rating scale (very low, low, medium, high, very high) and 
for other pairwise comparisons Saaty’s 1-9 scale were used. The consensus of the two 
experts was taken for questions regarding the BOCR priorities, and the data which form 
the other pairwise comparisons was identified based on the geometric mean of the 
responses of the two experts to the questions. 

Expert Choice software was used to calculate the priorities of strategic criteria and 
sub-criteria of BOCR merits in this paper. The comparison matrix and weights of the 
strategic criteria with BOCR priorities are shown in Tables 3-4.  
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Table 3. Pairwise Comparisons Matrix of Strategic Criteria 

 

Economic        
Benefits 

Compliance 
With Laws 

Assessment By   
The Company 

Economic Benefits - 1 1,41 
Compliance With Laws 1 - 2,45 
Assessment By The 
Company              0,709 0,408 - 

Consistency Ratio (C.R.)=0,03. 

Table 4. Weights of Strategic Criteria with BOCR Priorities 

  

     Economic 
    Benefits 
   (0,358) 

Compliance    
With Laws     

(0,431) 

Assessment        
By The 

Company 
(0,211) 

    
Priorities 

Normalized 
Priorities 

Benefits Very High Very High Very High 0,42 0,343 
Opportunities High High Very High 0,294 0,240 
Costs High Medium High 0,217 0,177 
Risks Medium Very High High 0,293 0,239 
Rating scale: Very High: 0.42, High: 0.26, Medium: 0.16, Low: 0.10, Very Low: 0.06. 

Tables 5-8 indicate the weights of sub-criteria under BOCR merits and 
consistency ratios. Since the consistency ratio of the comparison matrices is less than 
0.1, the comparisons can be considered consistent. 

Table 5. The Pairwise Comparisons Matrix For The Sub-criteria of  
Benefits Merit 

 
Benefits a b c d e f g h i 

a - 0,258 3,46 2,45 2 1 1,41 1 2,45 
b 3,87  - 4,24 2,45 2,45 1,41 2,45 2 2,45 
c 0,289 0,236  - 0,5 0,709 0,289 1 1,41 2 
d 0,408 0,408 2 -  3 0,25 1 1,41 2,45 
e 0,500 0,408 1,41 0,333 -  0,353 1,41 2,45 2 
f 1 0,709 3,46 4 2,83  - 2,83 2,83 3,87 
g 0,709 0,408 1 1 0,709 0,353 -  0,578 1,41 
h 1 0,500 0,709 0,709 0,408 0,353 1,73  - 2,83 
i 0,408 0,408 0,5 0,408 0,5 0,258 0,709 0,353  - 

C.R.=0,06. 
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Table 6. The Pairwise Comparisons Matrix For The Sub-criteria of  
Opportunities Merit 

Opportunities j k l m 
j  - 1,73 1 2,45 
k 0,578 -  1 3,46 
l 1 1 -  3,46 
m 0,408 0,289 0,289 

  
0,289 

 

-  

C.R.=0,03. 

Please note that, the values according to each pairwise comparison are not 
integers since the two experts’ separate judgements were merged by calculating the 
geometric mean of them. 
  Table 7. The Pairwise Comparisons Matrix For The Sub-criteria of Costs Merit 

Costs n o 
n - 5,92 
o 0,169 - 

C.R.=0,00. 

   Table 8. The Pairwise Comparisons Matrix For The Sub-criteria of Risks Merit 

Risks p r s t u 
p  - 3,46 0,289 0,236 0,154 
r 0,289 -  0,126 0,126 0,136 
s 3,46 7,94 -  0,578 1 
t 4,24 7,94 1,73 -  1,73 

u 6,48 7,35 1 0,578 -  

C.R.=0,03. 

Table 9. The Weights of the Sub-criteria and Global Weights of Criteria 

BOCR Sub-criteria Weights of 
Sub-criteria 

Global 
Weights of 

Criteria 

Benefits 
       (0,343) 

(a) Strong work ethic and discipline 0,135 0,046 
(b) Reliability 0,225 0,077 
(c) Initiative 0,061 0,021 
(d) Efficient use of time   0,1 0,034 
(e) Certificates, published    
articles, books, presentations 

0,085 0,029 

(f) Problem-solving skills   0,2 0,069 
(g) Education level (bachelor's,  
master's and doctoral levels) 

0,068 0,023 

(h) Computer skills 0,082 0,028 
(i) Foreign language skills 0,045 0,015 

Opportunities 
(0,24) 

(j) The ability to take occupational 
health and safety-related precautions 
 

0,328 0,079 
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(k) The skill to monitor the work  
environment 

0,27 0,069 

(l) The skill to make risk  
assessments 

0,304 0,073 

(m) The ability to reduce costs     
resulting from occupational  
accidents 

0,097         0,023 

      Costs 
     (0,177) 

(n) Wage expectations  0,855 0,151 
(o) Overtime wage expectations  0,145 0,026 

      Risks 
     (0,239) 

(p) Low communication skills    
(between the employer and other  
employees) 

0,076 0,018 

(r) Low social skills 0,033 0,008 
(s) The lack of skill to prevent  
occupational  accidents 

0,245 0,059 

(t) The lack of skill to predict  
occupational  accidents 

0,361 0,086 

(u) Inability to master the    
occupational health and safety   
related legislation/regulations 

0,285 0,068 

The weights of BOCR merits and sub-criteria obtained from comparisons are 
given in Table 9. The Benefits merit has the highest weight with 34.32%. At the 
calculation phase of general weights of criteria, the weights of BOCR and sub-criteria 
are multiplied. 

3.2  The Ranking of Personnel Alternatives 
After obtaining the global weights of criteria used for the selection of the most 

appropriate occupational safety specialist, the COPRAS method was used to rank 5 
individual alternatives who passed the pre-selection phase. Another questionnaire 
survey was prepared to assess alternatives for 20 criteria in this step. COPRAS decision 
matrix data was derived from the score values listed in Table 10 by taking the geometric 
mean of the experts’ responses to the survey.  

Table 10. Score Values 
Score Values 

 

,, 

Value Definitions 
1 Extremely Weak 
2 Very Weak 
3 Weak 
4 Lower 
5 Medium 
6 Over Medium 
7 Good 
8 Very Good 
9 Extremely Good 

Table 11 gives the COPRAS decision matrix. It contains the BOCR evaluation 
criteria and five alternatives.  
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Table 11. Decision Matrix 

BOCR Sub- Criteria Alternatives 
Individual 1 Individual 2 Individual 3 Individual 4 Individual 5 

Benefits 

a 6,00 6,48 6,93 7,48 7,94 
b 5,48 7,48 6,48 6,93 7,48 
c 6,48 7,48 5,48 7,00 5,92 
d 7,94 6,93 5,92 6,93 7,48 
e 7,94 7,48 9,00 7,48 7,00 
f 6,48 7,48 5,92 7,48 7,48 
g 6,93 6,48 5,00 3,46 5,48 
h 6,48 7,48 3,87 4,90 5,48 
i 7,48 6,48 6,93 5,00 4,90 

Opportunities 

j 6,48 5,48 7,48 6,48 6,93 
k 6,93 6,93 7,48 7,94 7,48 
l 5,92 6,93 7,94 6,48 3,46 

m 6,48 6,93 5,92 6,93 6,48 

Costs n 6,48 7,48 6,93 7,00 6,48 
o 5,92 6,48 7,48 6,48 6,48 

Risks 

p 5,92 6,48 7,00 6,93 7,48 
r 6,48 7,48 7,00 7,00 6,93 
s 6,48 7,48 6,48 7,35 5,48 
t 7,48 4,47 6,48 6,93 5,92 
u 6,48 5,92 4,9 7,48 6,93 

Table 12. Standardized (Normalized) Decision Matrix 

 

 

 

BOCR Sub-criteria Alternatives 
Individual 1 Individual  2 Individual  3 Individual 4 Individual  5 

Benefits 

a 0,172 0,186 0,199 0,215 0,228 
b 0,162 0,221 0,191 0,205 0,221 
c 0,200 0,231 0,169 0,216 0,183 
d 0,226 0,197 0,168 0,197 0,213 
e 0,204 0,192 0,231 0,192 0,180 
f 0,186 0,215 0,170 0,215 0,215 
g 0,253 0,237 0,183 0,127 0,200 
h 0,230 0,265 0,137 0,174 0,194 
i 0,243 0,211 0,225 0,162 0,159 

Opportunities 

j 0,197 0,167 0,228 0,197 0,211 
k 0,189 0,189 0,204 0,216 0,204 
l 0,193 0,226 0,258 0,211 0,113 

m 0,198 0,212 0,181 0,212 0,198 

Costs n 0,189 0,218 0,202 0,204 0,189 
o 0,180 0,197 0,228 0,197 0,197 

Risks 

p 0,175 0,192 0,207 0,205 0,221 
r 0,186 0,215 0,201 0,201 0,199 
s 0,195 0,225 0,195 0,221 0,165 
t 0,239 0,143 0,207 0,222 0,189 
u 0,204 0,187 0,155 0,236 0,219 
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Table 13. Weighted Standardized (Normalized) Decision Matrix 

BOCR Sub-criteria Alternatives 
Individual 1 Individual 2 Individual 3 Individual 4 Individual 5 

Benefits 

a 0,008 0,009 0,009 0,010 0,011 
b 0,013 0,017 0,015 0,016 0,017 
c 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 
d 0,008 0,007 0,006 0,007 0,007 
e 0,006 0,006 0,007 0,006 0,005 
f 0,013 0,015 0,012 0,015 0,015 
g 0,006 0,006 0,004 0,003 0,005 
h 0,007 0,008 0,004 0,005 0,006 
i 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 

Opportunities 

j 0,016 0,013 0,018 0,016 0,017 
k 0,012 0,012 0,013 0,014 0,013 
l 0,014 0,017 0,019 0,015 0,008 

m 0,005 0,005 0,004 0,005 0,005 

Costs n 0,029 0,033 0,031 0,031 0,029 
o 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 

Risks 

p 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
r 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
s 0,011 0,013 0,011 0,013 0,010 
t 0,021 0,012 0,018 0,019 0,016 
u 0,014 0,013 0,011 0,016 0,015 

The weights in the decision matrix are normalized in Table 12. The global weights 
of criteria are acquired from the AHP and is multiplied with the weighted, normalized 
decision matrix and entered into table 13.  

For each alternative, the sums of the weighted normalized decision matrix values 
are calculated from preferable criteria (Benefits and Opportunities) and non-preferable 
criteria (Costs and Risks). Proximity importance values and performance values are 
calculated after these operations are shown in Table 14. 

Table 14. Separation Measures ( , ), Proximity Importance Values ( ) and 
Performance Values ( ) 

Alternatives  
    

   Ranking  

Individual 1 0,114 0,084 0,196 0,955 4 
Individual 2 0,121 0,082 0,206 1,000 1 
Individual 3 0,118 0,082 0,203 0,984 2 
Individual 4 0,118 0,090 0,195 0,949 5 
Individual 5 0,114 0,080 0,201 0,975 3 

According to the ranking result, the priority order of the alternatives can be 
represented as Individual 2 > Individual 3 > Individual 5 > Individual 1 > Individual 4. 
It means that the most well-suited candidate is Individual 2 with 100 % performance 
degree to be employed as the occupational safety specialist. Additionally, ARAS, 
TOPSIS and VIKOR methods are used to solve this problem. Comparisons of the 
proposed model with ARAS, TOPSIS and VIKOR ranking are indicated in Table 15.  
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Table 15. Comparison of Methods’ Ranking 

The results of ARAS are similar with the proposed model, however; the results of 
TOPSIS and VIKOR are not similar with the proposed model. The ranking of 
Individual 2 and 3 found by using TOPSIS is similar with the proposed model and other 
alternatives are different. Moreover, the ranking of Individual 1 and 3 found by using 
VIKOR is similar with the proposed model. Although TOPSIS and VIKOR provide 
good outcomes, the required computational time is extremely long. Moreover, these two 
methods are more complex than COPRAS in solving personnel selection problems. 
Therefore, it can be said that the proposed model provides efficient results and reduce 
time-wasting in their calculation.  

4. Conclusion 

The human resources are one of fundamental strategic resources of public and 
private sectors. The personnel selection plays a significant role in the human resource 
management and it is an important strategic decision problem for the organizations. The 
ability to select the right personnel for the right position in human resources 
management will contribute to the efficiency and effectiveness of the organizations.  

As there are many criteria to be considered in solving personnel selection 
problems, this problem is a multi-criteria decision making problem. The selection 
process of occupational safety specialists is important for the businesses of the public 
and private sectors as a well-equipped and qualified occupational safety specialist 
arranges occupational safety management plans and works effectively and accurately 
towards preventing occupational accidents, fatalities, injuries and illnesses. As it can be 
seen in Section 1, although there are many studies on the classical personnel selection 
there has not yet been a study on the selection of occupational safety specialist. 

Each candidate takes the same training to get the certificate of occupational safety 
specialist.  However, they do not have the same qualifications and experience. 
Moreover, in the process of recruiting, the emphasis placed on the importance priority 
of the qualifications required for the occupational safety specialist mostly is not taken 
into account. Therefore, it is thought that a study to be carried out in this subject will 
determine the right candidate who has knowledge and competence to occupational 
safety specialist position, contribute to minimize the occupational accidents and 
establish safe working environments. 

This study proposes an integrated model including BOCR, AHP, and COPRAS to 
solve occupational safety specialist selection problem for the company “X Mutual 
Health and Safety Unit” and this is the first contribution of this study. Additionally, 
most of the studies in personnel selection literature do not pre-select personnel 
alternatives. In this study, personnel alternatives were pre-selected to reduce time 

             Methods 
 
Alternatives 

Proposed 
Model ARAS TOPSIS VIKOR 

Individual 1 4 4 5 4 
Individual 2 1 1 1 5 
Individual  3 2 2 2 2 
Individual  4 5 5 3 3 
Individual  5 3 3 4 1 
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wasting in calculating the rankings of the candidates and this is the second contribution 
of this study. If alternative numbers are extremely high, pre-selection becomes an 
important step of personnel selection. In this study, there were many candidates who 
applied for the job ad, so pre-selection has become a requirement to optimize the 
selection of occupational safety specialist.  

In this study, decision criteria were primarily determined by decision makers in 
order to evaluate the candidates and determine the appropriate ones. As Saaty said, the 
size of pairwise comparison matrix should be at most 9x9 size in terms of consistency. 
Therefore, if the number of candidates to be evaluated under this study is greater than 9, 
the AHP method alone will not be sufficient for evaluation. From this point, the 
evaluation criteria were determined by AHP and the selection of candidates is made by 
COPRAS which has no size limitation.  

Twenty-five evaluation criteria based on literature and regulations were weighted 
by AHP and the COPRAS method, that takes into account the weighted evaluation 
criteria, was used to assess the performance of the five candidates who had passed the 
preliminary process. In this study, ARAS, TOPSIS and VIKOR methods were also used 
to make comparison with COPRAS. COPRAS method is based on performance values 
of the alternatives whereas ARAS method is based on ratio sums of alternatives (Aytaç 
Adalı and Tuş Işık, 2016). In literature, the results of COPRAS and ARAS methods are 
same or there is a small difference between them (Aytaç Adalı and Tuş Işık, 2016; 
Özbek and Erol, 2017). According to the results of this study, the ranking performance 
of COPRAS and ARAS is the same for occupational safety specialist alternatives and 
the analysis results are consistent with those obtained in a different selection problem 
using same methods by Aytaç Adalı and Tuş Işık (2016). In addition, since COPRAS 
method is easier to understand and requires less mathematical operation than VIKOR 
and TOPSIS, it is thought that a fast and reliable result has been reached by using 
COPRAS in the model (Das et al. 2012). 

In this study, both the orientation and the interview results were utilized to obtain 
the data. The most beneficial aspect of the orientation is that the decision maker has the 
opportunity to observe the personnel. Therefore, it is believed that considering the data 
from orientation and interview processes provides more effective results. 

To identify the most appropriate alternative for occupational safety specialist, a 
priority value was determined for each alternative and the candidate with the highest 
priority was selected. The results showed that the most appropriate occupational safety 
specialist for the X Mutual Health and Safety Unit is the second alternative. 

This study presents a model that companies can easily understand and apply to 
select the most well-suited occupational safety specialist candidate. Apart from 
providing an integrated model, this study also provides a set of assessment criteria on a 
basic level for the position of an occupational safety specialist in the Mutual Health and 
Safety Unit. Future studies can extend the proposed model with fuzzy set theory or grey 
theory to solve personnel selection problems and other MCDM problems. Moreover, 
other MCDM methods which are not included in this study such as MULTIMOORA, 
WASPAS, EDAS etc. can be used to solve similar problems. An analytic network 
process can be used to evaluate the relationship between criteria in solving personnel 
selection problems.  
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Additionally, the frequency and severity of the occupational accidents, injuries 
and illnesses that may occur in different sectors are different from each other. It is 
considered that the occupational accidents and their results can be prevented at a 
perceptible level, especially in the workplaces such as mining, construction, heavy 
metals and chemistry where occupational accidents and their results are intensively 
experienced (Toptancı and Arslan, 2017). The essential point to achieve this issue is 
seeking specific criteria for each sector in the recruitment process of the occupational 
safety specialist. For this reason, in the future studies, the inclusion of the criteria and 
professional knowledge required by sectoral branching within the scope of 
qualifications sought for the recruitment of occupational safety specialist will be 
important to identify the candidate who meet the needs of specialist most suitably. The 
selection of the right personnel to the right positions will become easier and systematic, 
if the same assessment on the basis of the criteria is conducted in the human resource 
units of other companies.  
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Abstract 

Precarious work is known for its deleterious effects on workers and it is on the 
rise especially in developing economies. The purpose of this study is to examine the 
precarious employment indicators of Turkey in comparison with EU member countries. 
Using the data from the 5th European Working Conditions Survey; this study uses the 
type of contracts, income, job insecurity, employability, health and safety risks, 
autonomy, participation and working hours as indicators of precarious employment and 
compares figures from a candidate country to the European Union member countries. 
Results indicate that Turkey ranks low relative to EU members in most dimensions of 
precariousness, especially in employment contracts and weekly working hours. 
Keywords: precariousness, job security, autonomy 

Introduction 
The requirements of fierce competition in the market and rise of new business 

models call for flexibility in working relationships, while employees try to maintain a 
decent work-life balance and gain career advancement opportunities. Along with these, 
workers also need standardized and well defined employment arrangements to protect 
themselves from economic fluctuations. Similarly, employers need to be equipped with 
flexibility to alter their labor requirements, acquire new talents, and dispose the existing 
labor according to the dynamic demands. 
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The weak link in this struggle is the employees. Sometimes their work hours can 
be reduced to the point that pays very low or they are to work very long hours. They 
face the risk of losing the work-life balance because of high-demanding jobs and they 
might even lose their job on arbitrary grounds. It is employees’ right to expect a 
reasonable payment for the effort, to work predictable and decent hours, to get training 
and education in order to stay competitive, and to have the right to unionize. These 
rights are gained through struggle after a long painful period. But while the struggle is 
continuous, the competition and speed of the economy leave some domains unregulated 
thus making employees vulnerable against these changes. The vulnerability is more 
prevalent in underdeveloped economies and among sensitive demographics. 

This study aims to provide basic facts and figures of precarious employment in 
European Union and compare the precariousness indicators with figures from Turkey. 
This paper is among the few that handles precarious employment data for Turkey and 
conducts a comparative study with European Union members. The year 2017 is the 30th 
anniversary of Turkey’s application for full membership to the European Union and it is 
consistently regarded as one of the top 20 economies in the world (World Bank, 2017), 
surpassing many countries within the EU in terms of quantity and quality. Despite her 
scale, Turkey is still labeled as a developing economy; she has strong ties to Europe and 
she is constantly transforming in order to align with EU standards. 

With this regard, we believe there is merit to compare a candidate country to the 
other members. European Union brings many labor friendly regulations to the world of 
work and it is safe to assume that countries within the union are amongst the top 
countries in terms of pleasantness of working conditions. Thus, it is important to use 
EU-27 countries as a base of comparison. 

Employment Relationships 
Standard employment relationship generally refers to the full-time employment 

with regular and fixed payments in exchange of a defined work at main employer’s 
premises. This kind of relationship also constitutes the base of legislations, laws, union 
practices, and labor relationships (Cranford, Vosko, & Zukewich, 2003). Any form of 
work that deviates from this definition is regarded as non-standard and/or atypical 
employment. 

Non-standard forms of employment calls for non-standard contracts, they offer 
limited social rights, bring low job security accompanied with short term employment, 
and low wages (Lewchuk et al., 2003). Cranford et al., (2003) suggest that precarious 
employment is a broader term carrying more depth and it is the best concept available to 
describe deviations from standard employment, simply because it covers both the non-
standard forms and the security dimension. 

It was the 1970’s and 80’s that concepts such as part-time work and outsourcing 
workers started to emerge as alternative forms of employment. According to Stanford & 
Vosko (2004), precarious practices were aimed to break the power of labor unions and 
intended to give the upper hand to the employer by creating employee groups consisted 
of women and immigrant workers whom were more vulnerable in contrast to the current 
employees. 

Atypical work brings consequences regarding health. Lewchuk et al., (2003) state 
that workers in standard forms of employment report better health and well-being 
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whereas workers in atypical working arrangements report that they operate on higher 
stress levels they also report more physical fatigue and pain. Furthermore, according to 
Benach & Muntaner (2007), effects of precarious employment are almost hazardous, 
and extends to family members and dependents. 

In precarious forms of work, the amount of control over work is inherently lower 
than the standard employment relationship. Low control and high effort levels, together, 
lead to stress reactions and decreased health (Karasek, 1979). Along with a low level of 
control, workers in precarious work settings, face greater demands from their work and 
are also subject to different treatment as they have less protection and rights associated 
with their contracts and peer support. Lim (1996) suggests that receiving support from 
others in the workplace acts as a shield against dissatisfaction when the job is insecure.  

Insecurity 
Studies of job insecurity present similar findings to precariousness. It is possible 

to study insecurity in two main approaches. According to the view that accepts 
insecurity as a hindrance stressor, proposes that insecurity entails negative behavioral 
consequences. Employees are more likely to resort to withdrawal, engage in tardiness, 
and absenteeism (Staufenbiel & König, 2010). These behavioral drawbacks are known 
to result in resistance to change and increased turnover (Fox & Staw, 1979). Job 
insecurity is infamous because it decreases well-being, increases depression, anxiety, 
and several other physical health complaints (Ashford, Lee, & Bobko, 1989; Orpen, 
1993; Roskies & Louis-Guerin, 1990; Witte, 1999). It is also known that insecurity 
contributes to burnout (Dekker &Schaufeli, 1995) and job satisfaction is also higher 
among workers if they feel their job is secure (Ashford et al., 1989).  

Alternatively, the view that job security induces challenge stressors propose 
different results, stating that job insecurity is likely to reduce withdrawal and increase 
performance (Staufenbiel & König, 2010) with the motivation to keep the job and help 
the organization to facilitate job security. According to Greenhalgh & Rosenblatt 
(1984), insecurity rarely leads to increases in effort levels. The challenge and hindrance 
aspects of stressors are not mutually exclusive and they are known to operate 
simultaneously (Gilboa, Shirom, Fried, & Cooper, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). 
Finally according to Lazarus (1996), “the anticipation of harm can have effects as potent 
as experiencing the harm itself”. With this regard, fear of unemployment can be as 
devastating as being actually unemployed. In addition, the adverse effects of job 
insecurity are not limited to work domain. Lim (1996) argues the spillover of insecurity 
to non-work aspects of life.  

Employability 

One aspect of precarious working conditions is the employability. Employability 
is defined as having the flexibility and possibilities of finding a new job (Berntson, 
Naswall, &Sverke, 2010). Employability increases the adaptation of the employees to 
cope with uncertainties in the labor market and makes them confident against the risk of 
job losses (Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004). Employability shields workers against 
various problems they might face in the workplace as well (Berntson, Sverke, & 
Marklund, 2006). However these definitions reflect the perception of the individual and 
it can be argued that employability is likely to depend on the economic structures, its 
ability to create jobs, and the formation of the labor market (Berntson et al., 2006).  
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Forrier & Sels (2003) argue that tenure in the company and in the job, is related to 
employability. Although it can be argued that experience in a job increases 
specialization, at the same time it may hinder diversification and reduce chances of 
movement. In addition, employers are less willing to provide training for tenured 
employees, therefore employees become unable to gain competence to make labor 
market transitions (Forrier & Sels, 2003). 

Autonomy 

Hackman & Oldham, (1975) defines autonomy as the degree of independence and 
discretion over one’s work. The discretion and freedom can be used either in the 
methods used to perform tasks or it can be about the scheduling of work. Autonomy is 
an essential concept that plays a central role in many organizational theories such as 
motivation, job design (Hackman & Oldham, 1976), job demand-control (Karasek, 
1979), and work stress (Spector, Dwyer, & Jex, 1988; Spector & Fox, 2003). Autonomy 
enables individuals to better grasp their roles in their job, it integrates them into their 
work (Morgeson, Delaney-Klinger, & Hemingway, 2005), motivates employees and 
stimulates learning (Morgeson, Campion, Garza, & Campion, 2003), increases well-
being, self-esteem and creativity thereby increasing worker performance, and quality of 
relationships at work (Lopes, Lagoa, & Calapez, 2013).  

Low skill works are known to be offering lower levels of autonomy. Lopes et al., 
(2013) argue that despite the increases in skilled level of workers in the EU, the level of 
autonomy declined between 1995 and 2010. An important exception of the overall 
decline would be that workers in Denmark, Finland, the Netherlands, and Sweden 
experienced an increase in autonomy in the last decades. 

Method 

The data used in this study consists of the responses to the 5th European Working 
Conditions Survey that took place between January 2010 and June 2010. A total of 
43816 people were interviewed in the residences of the participants. Data collection 
included all European Union Members at the time of the survey (EU-27) with the 
addition of Norway, Croatia, Macedonia, Turkey, Albania, Montenegro and Kosovo. To 
serve the purposes of this study, only EU 27 countries in 2010 and Turkey were 
included in the analyses. The final number of responses in the study were 37472. EWCS 
was translated into and administered in 32 languages by professional translators and 
using back-translation procedures (EWCS Technical Report, 2010). 

This study partly used the indicators adopted in (Vandenbrande et al., 2012) in 
reporting the facets of  precarious employment and forming summative scales. The type 
of employment contracts, formal information and training about health and safety 
regulations, weekly work days along with weekly working hours are presented directly 
from descriptive analysis of the data. Autonomy is assessed with 3 items from the 
survey, mainly designed to measure task autonomy (α= .79). A sample item was “Are 
you able to choose or change your methods of work?” with binary response options. 
Working time flexibility is assessed with 4 items and a sample item was “Do you work - 
Fixed starting and finishing times?” with binary response options (α= .81). Job 
insecurity  is  measured  with  the  item “I  might  lose  my  job  in  6  months?” with 
responses ranging from 1 to 5. Participation is measured with 3 items from the 



 
 

O. Emre – V. Polat – Y. S. Duman 9/4 (2017) 436-454 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

440 

questionnaire with a sample question “You are consulted before targets for your work 
are set” and participants responded using a scale from 1(always) to 5(never) (α= .74). 

Sample 

While respondents from EU-27 countries have a relatively gender balanced 
participation (54.5 % - 45.5 %), respondents from Turkey are skewed towards male 
participants (72.4%). Mean age of participants are 41 and 37 for participants from EU 
27 countries and Turkey respectively. Participant numbers are roughly 1000 for each 
country except Belgium, Germany, France, Italy, Poland, Slovenia, UK and Turkey 
which agreed to recruit more participants with special request (EWCS Technical Report, 
2010). The amount of participants by country is depicted in Table 1. 

Table 1 - Number of Participants in Each Country 
 Frequency Percent 

Turkey   2100 100.0 

EU27  

Belgium 4001 11.3 
Bulgaria 1014 2.9 
Czech Republic 1000 2.8 
Denmark 1069 3.0 
Germany 2133 6.0 
Estonia 1000 2.8 
Greece 1037 2.9 
Spain 1008 2.8 
France 3046 8.6 
Ireland 1003 2.8 
Italy 1500 4.2 
Cyprus 1000 2.8 
Latvia 1001 2.8 
Lithuania 1004 2.8 
Luxembourg 1000 2.8 
Hungary 1006 2.8 
Malta 1000 2.8 
Netherlands 1017 2.9 
Austria 1003 2.8 
Poland 1500 4.2 
Portugal 1000 2.8 
Romania 1017 2.9 
Slovenia 1404 4.0 
Slovakia 1002 2.8 
Finland 1028 2.9 
Sweden 1004 2.8 
United Kingdom 1575 4.5 
Total 35372 100.0 

As seen in Table 2, participants from Turkey are mainly employed by private 
employers (81.2%), the ratio is lower for EU-27 member countries (67.3 %).   
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Table 2 - Type of Employer 

EU27 Frequency Percent 

Turkey  

private sector 1706 81.2 
public sector 271 12.9 
joint private-public organization or company 15 .7 
non-for-profit sector, NGO 3 .2 
other 104 5.0 

EU27  

private sector 23817 67.3 
public sector 8716 24.6 
joint private-public organization or company 1457 4.1 
non-for-profit sector, NGO 501 1.4 
Other 602 1.7 

Total 35372 100.0 

Results 

Employment Contract 
A considerably lower proportion of employees have more stable labor contracts in 

Turkey (20.9%) compared to European Union member countries (65.7%). Despite the 
low proportion, this figure is not the alarming one in this comparison. About 40% of the 
respondents from Turkey reported that they are working without a contract compared 
with a ratio of 4.8% respondents from all over the EU. This data alone is a significant 
determinant indicating that precarious employment holds a large share among the labor 
market in Turkey. 

Table 3 - Type of Employment Contract 

 
Frequency Percent 

Turkey  

An indefinite contract 438 20.9 
A fixed term contract 30 1.4 
A temporary employment agency contract 6 .3 
An apprenticeship or other training 
scheme 1 .0 

No contract 846 40.3 
Other 3 .1 
Total 1324 63.0 
Missing 776 37.0 

Total 2100 100.0 

EU27  

An indefinite contract 23239 65.7 
A fixed term contract 3248 9.2 
A temporary employment agency contract 441 1.2 
An apprenticeship or other training 
scheme 195 .6 

No contract 1700 4.8 
Other 246 .7 
Total 29070 82.2 
Missing 6302 17.8 

Total 35372 100.0 

Income 

Mean income of all participants are measured at 1215 Euros. Countries with 
highest mean income were Luxembourg Denmark and Sweden and the lowest mean 
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income were calculated for Latvia, Bulgaria and Romania. Participants from Turkey 
averaged an income of 477 Euros monthly. 

 

Figure 1–Net monthly earnings from the main paid job? (EURO) 

Job Insecurity 

Responses about job insecurity are presented in the bar chart at Figure 2. On the 
lower end of the job security statistics there are Lithuania, Czech Republic and Estonia 
while Denmark, Luxembourg and France averaged the highest job security. Turkey is 
situated in the middle of the spectrum with roughly at mean value of all the countries. 
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Figure 2 – Mean job insecurity across EU27 countries and Turkey. 

 

Training for Future Employability 
Workers in Greece, Bulgaria, Turkey and Romania reported to have received less 

training in order to improve their skills; therefore they are assumed to be less 
employable in the future compared to the other members of the EU. Having received a 
low the level of training while working for an employer means that the employee will 
become less employable for other employers, and finally they are less capable of 
transitioning to other jobs. Figures from Finland, Sweden and Slovenia indicate that the 
level of training is the highest in these countries. 
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Figure 3–Amount of training to improve skills in the last 12 months. 

Health and Safety Risks 

The amount of preventive information taken by the employee about health and 
safety risks is reported highest in Ireland, United Kingdom and Cyprus. Participants 
from Turkey reported lowest level of training, while France and Italy reported lower 
levels of training for risks following Turkey. 
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Figure 4 – Amount of information taken to prevent health and safety risks. 

Working Time Flexibility 

Denmark, Czech Republic and Sweden reported the most flexible working times 
across EU. This means the participants enjoyed flexible hours within the day, flexible 
days within the week, they did not work same number of hours every week and they 
have flexible starting and finishing times for their work. On the other hand, participants 
from Cyprus, Malta and Portugal have lowest levels of working time flexibility. 



 
 

O. Emre – V. Polat – Y. S. Duman 9/4 (2017) 436-454 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

446 

 
Figure 5 - Working Time Flexibility 

Autonomy 

Participants from Malta, Denmark and Finland reported that they have highest 
levels of autonomy on performing their tasks as compared to other members of the EU. 
Cyprus, Malta and Portugal reports low autonomy. The level of autonomy reported by 
Turkish participants fell below the mean value. 
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Figure 6 - Autonomy 
Participation 
Participation rates to workplace decisions, work related improvements and targets 

are measured the lowest in Slovakia, Germany and Turkey. On the other hand, 
participants from Estonia, Latvia and Finland reported that they have a higher say in 
workplace decisions as compared to others. 
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Figure 7– Participation at work. 

Weekly Working Hours 
Mean weekly working hours in Turkey is reported at 51 hours, and the next 

longest hours are reported from Greece (45 hours) and Romania (43 hours). Shortest 
mean weekly work hours are reported in the Netherlands (32 hours), Ireland and UK (36 
hours). The mean working hours in EU 27 countries is 38 hours. 
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Figure 8 – Weekly working hours 

Table 4 - Working days in a week 

 
Frequency Percent 

Turkey  

1 7 .3 
2 13 .6 
3 28 1.3 
4 54 2.6 
5 495 23.6 
6 955 45.5 
7 521 24.8 

EU27  

1 378 1.1 
2 824 2.3 
3 1468 4.2 
4 2412 6.8 
5 23336 66.0 
6 4829 13.7 
7 1692 4.8 

 

While respondents from the EU report that they mainly work 5 days a week, the 
norm in Turkey seems to be 6 days. 
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Discussion 

Atypical work arrangements and applications have been steadily rising in both 
developed and developing economies. The usual suspects are advances in production 
technologies, increased competition, and globalization. The numbers of people that are 
exposed to precarious conditions are increasing and forms of precariousness are 
expanding. Precariousness is becoming even more prevalent for vulnerable people in 
employment, thus bearing higher risks for the disadvantaged populations. 
Precariousness is often associated with less social protection, leaves a bleak 
environment for vulnerable demographics, diminishing their gains, and devastating their 
work-life balance.  

It is worth mentioning that flexibility might bring precariousness if left 
unregulated. Flexible work arrangements might be seen as an outcome of current trends 
in the economy, but in underdeveloped economies it paves the way for arbitration and 
injustice, thus exacerbating resilient problems. It brings risk of crowding out decent jobs 
with proper pay in humane conditions. 

Despite EU-27 countries, Turkey ranks relatively lower in most dimensions of 
precariousness, but it can be argued that Turkish economy makes up for this in other 
domains. A considerable strength of Turkish workers compared to EU-27 counterparts 
is the availability of health benefits. Although anecdotal, it is an important aspect of 
social protection and it helps reduce the effects of precariousness. 

These results are in coherence with other quality indicators concerning work and 
general well-being. For instance, Turkey ranks lowest in OECD’s Better Life index in 
work-life balance, ranks in bottom levels in job security and life satisfaction and health 
domains.  

Precarious working conditions might be bearable for certain demographics and 
especially it can be tolerated in dual earner families. However, it does not change the 
fact that it is deleterious. Further studies should address this concern and should take 
gender discrimination into consideration. Another concern for precarious work is hidden 
unemployment; underestimated rate of employment due to a lack of fit between 
capabilities of the workforce and actual jobs. Agricultural jobs are convenient examples 
of such conditions, and most of the agricultural work is done under precarious 
conditions, in seasonal and temporary settings. Efforts to eradicate the precariousness 
factors will also help eradicate the long-term effects of an unregulated labor market. 

Referring to the most current wave of EWCS 2015 would clarify the current state 
of precarious conditions. The most recent figures are especially important for such a 
vibrant workforce, and with the inclusion new workforce and immigrant workers.  
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Özet 
Bu makalede, satış sürecinde satış elemanlarının karşı tarafta algılanan ses 

özelliğinin müşterinin satın alma eğilimi üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ve bunun 
güven üzerinden yönelip yönelmediği araştırılmaktadır. Müşteri ile kurulan iki taraflı 
iletişim sürecinde müşteriye aktarılan ürün bilgisinin ve teknik özelliklerin ötesinde, 
firmanın bir temsilcisi olarak müşteride yaratılan algı önemlidir. Bu algının iyi 
yönetilmesi kuşkusuz satışın başarısını artıracaktır. Müşterinin satın alma davranışı 
temelde ikna olmayı gerektirdiğinden güven etkili bir ikna yaratıcı ardıldır. Güven ise 
teknik aktarım ile satış elemanını iletişim etkinliğinin bir sonucudur. Ses özellikleri de 
sözsüz ve güven yaratıcı bir özellik olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın 
temel araştırma sorusu bilişsel ve duygusal güven unsurlarının, satış elemanlarının ses 
özellikleri üzerindeki aracı etkileriyle satın alma niyetine olan etkilerini incelemektir. 
Araştırmada satış elemanlarının doğrudan satış programlarındaki sunumlarından alınan 
ses kayıtları cevaplayıcılara dinletilmiş ve ses özelliklerine ilişkin değerlendirmeleri 
alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda satış elemanlarının ses özelliklerinin tüketicilerin 
satın alma niyetini bilişsel güven ve duygusal güven aracılığıyla pozitif etkilediği ve bu 
iki güven unsurunun kurulan modelde kısmi aracı olarak çalıştığı ortaya konmuştur. 
Ayrıca bilişsel güven unsurunun satın alma niyetine olan pozitif etkisinin duygusal 
güvenden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ses, Satış, Satış elemanı, Güven, Ses özellikleri 
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the mediating effect of cognitive 
and emotional trust on the relationship between the perceived voice specifications of the 
salesperson and the purchase intentions of the customer. Beyond the product 
information and technical specifications transferred to the customer, the perception 
created by the salesperson as a representative of the company is also important during 
the communication process. A successful management of this process will increase the 
success of the sales for sure. Trust is an effective persuasive successor, as the 
persuasion process is at the heart of the customer's buying behavior and reliabity is a 
result of salespersons communication effectiveness. In this context, voice specifications 
are considered as a non-verbal clue, which creates trust. The main research question of 
the article is to examine the mediating effect of cognitive and emotional trust factors on 
the relationship between consumers purchase intention and the voice specification of 
salesperson. The results of the study indicate that that the salespersons voice 
specifications positively effects consumers' purchase intention through cognitive trust 
and emotional trust factors, and these two factors worked as a partial mediator in the 
structural model. Moreover, the positive effect of the cognitive trust on the purchase 
intention was found higher than the emotional trust. 

Keywords: Voice, Sales, Salesperson, Trust, Voice specifications 
1. Giriş 

Kişisel satış sürecinde satış elemanı, müşterinin beklentilerine uygun bir tasarıma 
(Goff ve diğ., 1997), kişiler arası iletişimin etkinliğine (Williams ve Spiro, 1985) ve 
müşteriyi etkileme (Cialdini, 1984; Mallalieu, 2006) ile müşteriyle uyum sağlamaya 
yönelir (Spiro ve Weitz, 1990). Satış elemanlarının sunum ve satış argümanları ikna 
üzerinde etkili olduğundan (Sparks ve Areni, 2002), satış elemanlarının sözlü ya da 
sözsüz tüm davranışları ulaşılması istenen iletişim gücünün artmasına ya da azalmasına 
katkıda bulunur (Malik ve Naeem, 2010; Fennis ve Stel, 2011). Bunun yanında etkili 
satış performansı için satış elemanlarının ikna, nezaket ve rekabet özelliklerine sahip 
olması gerektiği çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir (Spence, Helmreich ve Pred, 1987; 
Brown, Cron ve Slocum, 1998). Özellikle sözsüz iletişimin müşterilerin satış 
elemanlarına duyduğu güveni arttırdığı (Sundaram ve Webster, 2000; Wood, 2006) ve 
dolayısıyla satış elemanına duyulan güvenin şirkete yönelik genel güvenden daha 
önemli olduğu (Ganesan ve Hess, 1997) belirtilmektedir. 

Bu bağlamda müşteri - satış elemanı etkileşimi, müşteri güveni ve sadakati 
unsurları açısından açıklayıcı değişkenlerden birini oluşturmaktadır (Crosby, Evans ve 
Cowles, 1990). Satış elemanlarının güvenilirlik, yeterlilik ve uzmanlık gibi nitelikleri 
satış sürecinde yansıtması alıcının güvenini etkilemektedir. Bu noktada alt unsurlar 
olarak güvenilir olma, dürüstlük, dostanelik ve yaptığı işten emin olma gibi özellikler 
belirginleşmektedir (Wood ve diğ., 2008). Makalenin çıkış noktası satış elemanlarının 
sözsüz iletişim (ses) özelliklerinin de satışta ikna sürecini etkileyeceği düşüncesidir. 
Satış elemanlarının güven kurgulayabilmek üzere iletişim stillerini sözlü ve sözsüz 
olarak kurgulamaları gerekmektedir. Sözsüz ipuçları satış elemanları açısından güven 
yaratıcı ve etkileyici niteliğe sahiptir. 
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2. Literatür Taraması 

Literatürde satış elemanının beğenilirlik/benzerlik özellikleri (Doney ve Cannon 
1997; Swan, Bowers ve Richardson, 1999) genel olarak güven yaratma (Kennedy, 
Ferrell ve LeClair, 2001), dikkat, güvenilirlik, dürüstlük (Andaleeb, 1996), iletişim 
düzeyi (Boles, Barksdale ve Johnson, 2000), kişiler arası güvenilirlik (Ganesan, 1994), 
sempatiklik, güvenilebilirlik, yetkinlik (Hawes, Mast ve Swan., 1989), ilk izlenim 
(Henthorne LaTour ve Williams., 1992) ve güven eğilimi üzerindeki etkili bir faktör 
olarak incelenmiştir (Kennedy, Ferrell ve LeClair 2001). Bunun yanı sıra, müşteriyi 
dinleme ve doğru soru sormanın güven yarattığı (Comer ve diğ., 1999; Aggarwal ve 
diğ., 2005; Ramsey ve Sohi, 1997) güvenilirlik, dürüstlük, sorumluluk ve sempati gibi 
unsurların (Swan ve Trawick, 1987) önemli olduğu belirlenmiştir. Yine güvenin, 
özgüven (Young ve Albaum, 2003), ilişki kalitesi (Crosby, Evans ve Cowles, 1990), 
uzmanlık ve ilişki özellikleri (Doney ve Cannon, 1997) ile bağlantılı olduğu 
belirtilmiştir. Bu süreçte taraflar iletişim arttıkça güven inşa eder ve geliştirler (Fynes, 
Voss ve de Bu´rca, 2005). Satış temel olarak iletişime dayandığından güven olmayan 
yerde iletişimden söz edilemeyeceğinden hareketle güven, başarılı olmak isteyen 
işletmeler açısından satış sürecindeki temel hareket noktasıdır. Bundan dolayı satışı 
tamamlama noktasındaki ikna sürecinde güvenin hayati bir öğe olduğu belirtilebilir. 
Genel olarak bir kişinin iletişim sürecinde hissettirdiği sözsüz ipuçları, karşılıklı 
ilişkilerde davranışı kolaylıkla etkileyebilir (Rosenthal, 1966).  

Güven tek başına satış performansını etkilediği gibi, sözsüz iletişim ve ses 
özellikleri de tek başına güven ve satış performansı üzerinde etkide bulunabilir. 
Çalışmalar sözsüz kanallardan edinilen duygu ve hislerin karşı taraf hakkında 
oluşturulacak izlenim açısından çok önemli olduğunu ortaya koymuştur (Sommers, 
Greeno ve Boag, 1989). Hulbert ve Capon (1972) kişilerarası iletişim için oluşturdukları 
12 hücreli matrisin yalnızca bir hücresini sözlü davranışa ayırarak sözsüz iletişime 
verdikleri önemi ortaya koymuşlardır. Mehrabian (1969), çalışmasında mesaj etkisinin 
yalnızca %7’sinin kelimelerle taşındığını, kalan kısmının ise sözsüz olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu sözsüz kanallar sözlü kanallara göre daha zor kontrol edilebilir olduğu 
için tüketici açısından daha güvenilir ve sözlü mesajı destekleyici olarak kabul edilebilir  
(DePaulo, 1992). Sözsüz iletişimin unsurlarından satış elemanlarının vücut hareketleri, 
ses kaliteleri ve fiziksel mesafesi kişilerarası etkileşimin önemli unsurlarını oluşturur 
(William ve Spiro 1985). Günümüzün sosyal etkileşimlerin çoğunluğunda oldukça 
önemli olan sözsüz kanallar, satış sürecinin tüm aşamalarında önemli bir etkiye sahiptir 
(Leigh ve Summers, 2002). Çalışmalar satış elemanlarının sözsüz ipuçlarının başarılı 
satış için kritik bir bileşeni oluşturduğu göstermektedir (Williams, Spiro ve Fine, 1990; 
Whittler, 1994; Stafford, 1996; Leigh ve Summers, 2002) Ayrıca, sözsüz iletişim 
öğelerinin satış elemanının ve satış performansının algılanmasını etkilediğini ortaya 
koymuştur. Williams, Spiro ve Fine (1990) ses nitelikleri, sözsüz seslendirmeler, vücut 
hareketleri ve fiziksel mesafe olarak belirledikleri dört sembolik sözsüz boyutun 
kullanılmasının satış olasılığını arttırdığını ortaya koymuşlardır. Kaynak güvenilirliği 
üzerine yapılan bazı çalışmalar, kimi durumlarda fiziksel çekiciliğin algılanan uzmanlık 
derecesinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur (Norman 1976; Debevac ve 
Kernan 1984). Leigh ve Summers (2002) göz temasının satış elemanlarının inanılırlığını 
olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu noktada giyimin de insan davranışı ile 
ilişkisi olduğu belirtilebilir (Johnson ve diğ., 2008). Genel olarak fiziksel olarak çekici 
algılanan satış elemanlarının olmayanlara göre satış sürecinde daha başarılı oldukları 
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gözlenmiştir (Riengen ve Kernan, 1993; Söderlund ve Julander, 2009). Yüz ve ses 
özellikleri de aynı düzeyde karşı tarafta etki yaratmak için önemlidir ancak aralarında 
etki açısından bazı farklılıklar vardır: her ikisi de farklı bilgi işleme unsurlarını çalıştırır 
ancak ses özelliğinin kişilerde duygusal anlam yaratma gücü daha yüksektir (Juslin ve 
Scherer, 2005). Bunun yanında konuşma aksanı da yine satış sürecinde satın almayı 
etkileyen unsurlardandır (De Shields, Kara ve Kaynak, 1996). Ancak kişinin tek başına 
çekiciliği yeterli bir unsur değildir; karşı taraftaki kişinin özellikleri ve süreci 
işleyebilmesi de önemlidir (Vogel, Fletcher ve Maruff., 2010). Ses insanda bu tür 
algıların oluşmasında önemli bir faktördür. Ayrıca, bu noktada iyi bir aracı etkisi 
yaratabilir. Kişisel ilgilenimin yüksek olduğu durumlarda tekrarlamak ikna ve iletişim 
üzerinde etkilidir (Claypool ve diğ., 2004). 

Kişisel ilişki sürecinde ve karşılıklı etkileşimlerde sesin farklı biçimlerde etkileri 
olabilir. Güçlü bir güven yaratıcısı (Riegelsberger, Sasse ve McCarthy., 2005), sosyal 
etki konusunda bilinçaltında çalışan bir yapıya sahip olduğu (Gregory ve Gallagher, 
2002), sosyal sinyal mekanizması şeklinde çalıştığı (Charfuelan, Schröder ve Steiner., 
2010), ikna sürecini güçlendirdiği (Burgoon, Birk ve Pfau, 1990), özelliğine ve hızına 
göre çekicilik ve kredibiliteyi yükselttiği (Ketrow, 1990), karşı cinste çekicilik yarattığı 
(Collins ve Missing, 2003; Fraccaro ve diğ., 2011) fiziksel çekicilik ile birlikte sinerji 
ortaya çıkardığı (Surawski ve Ossoff, 2006), resmi veya samimi bir etki ortaya çıkardığı 
(Burgoon ve Le Poire, 1999), etkileşimlerde sıkkınlık veya tam tersi olarak ilgi gibi 
oluşumlar (Fitchten ve diğ., 1992) ve duygular (Massaro ve Egan, 1996) yarattığı 
belirtilmektedir. 

3. Kişisel Satışta Sözsüz Bir İletişim Aracı Olarak Ses 

Ses bir kişiye duyulan hisler ve duygular ile ilişkili bir unsurdur (Murray ve 
Arnott, 1993; Pittam ve Scherer, 1993; Johstone ve Scherer, 2000). Bu anlamda 
yansıtılan sesin özelliği, müşteride güven veya güvensizlik şeklinde veya aktarılmaya 
çalışılan mesaja güvenme veya güvenmeme gibi bir sonuç doğurabilir. Satışta güven 
süreci his – inanç – niyet – güven şeklinde ele alınırsa (Swan ve diğ., 1988) satış 
elemanının ses özellikleri de yine etkili olacaktır. Güven hafıza sistemleri ile birlikte 
çalışan bir süreç olarak ele alınırsa (Condon, Ritchie ve Igou, 2015) sesin karşı tarafta 
dinleyenin hafıza sisteminde yer tutması ve tanıma, betimleme özelliklerini 
yaratmaktadır (Podesva ve Callier, 2015). 

Benzer biçimde Schul ve Lamb (1982) ; Peterson, Cannito ve Brown, (1995) ve 
Gabbot ve Hogg (2000) bazı ses özelliklerinin yüksek satış performansıyla yüksek 
korelasyona sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. Hecht ve LaFrance (1995) çalışmalarında 
telefon operatörlerinin seslerindeki coşku, sempati, kendine güven, profesyonellik ve 
dostanelik derecelerinin iş performansları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. 
Peterson ve arkadaşları (1995) çalışmalarında satış elemanlarının bazı mikro ses 
özellikleri ile var olan satış performansı arasında bir ilişkinin varlığına dikkat 
çekmişlerdir. Walker ve Raghunathan (2004) çalışmalarında tüketicilerin satış 
elemanlarının davranışlarını sözsüz ipuçlarına dayanarak önsezilerle değerlendirdiğini 
belirtmişlerdir. Aynı zamanda Jung ve Yoon (2011) hizmet sektöründe çalışanlarının 
sözsüz iletişimlerinin tüketicilerin duygusal yanıtları ve tatminleri üzerinde direkt ve 
doğrudan etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Jacob ve arkadaşları (2011) ise satış 
elemanlarının mimikleri ve satın alma davranışı, tüketicilerin çalışana bakış açısı ve 
satış noktası arasında olumlu bir ilişki tespit etmişlerdir. Kişisel satış sürecinde, 
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kullanılan kelimeler hariç ses yapıları farklıdır ve farklı anlamlar ifade edebilir. Buradan 
hareketle ses tek başına satın alma eğilimini etkileyen sözsüz bir ipucu görevi gören bir 
faktör olarak araştırılmalıdır.  

4. Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması 
Ses kalitesi objektif ve subjektif olarak incelenmektedir. Literatürde ses 

özelliklerinin subjektif değerlendirmelerdeki temel kriterlerden bazıları (Zuckerman ve 
Miyake, 1993); perde, netlik, sesin yüksekliği, monotonluk, rezonans ve derinliktir. 
Bunun yanında uzmanların değerlendirmelerinde objektif ses kalitesi bağlamında 
kontrast, nefeslilik, çatlama, gerginlik unsurları, subjektif değerlendirme olarak 
dinleyicilerin değerlendirmelerinde ise keskinlik ve sıcaklık (Schrerer, 1974); konuşma 
oran, konuşma süresi, duraklamaların süresi ve duraklamaların sayısı (Sobin ve Alpert, 
1999) yüksek, hoş, dolgun, tempolu, sevecen ve ritmik (Oguchi ve Kikuchi, 1997) 
olarak incelenmektedir. Literatürde ses kalitesinin ölçümünde bilinen ve uygulanan bir 
yöntem olarak GRBAS ölçeği yer almaktadır. Hirano (1990) tarafından geliştirilen 
ölçekte yer alan unsurlar ise G= Disfoni derecesi (Grade of severity) R= kabalık 
(roughness), B= Nefeslilik (Breathness), A= Güçsüzlük (Asthenity), S= Gerginlik 
(Strain)‘dir. Satış elemanlarına ilişkin ölçümde belirtilen GRBAS kriterlerine göre 
yapıldığı görülmektedir (Doğan, 2004). Ses kalitesinin genel olarak 
değerlendirilmesinde veya ölçümde ise 5 temel yöntem vardır (Kreimann ve diğ., 1993). 
Ses kalitesi uzmanlar, oranlar ve dinleyici değerlendirmeleri sonucunda oluşan kişisel 
çıkarımlar yoluyla ölçülebilmektedir (Scherer, 2003). Çeşitli çalışmalarda düşük ses 
perdelerinin güvenilirlikle ilgisi saptanmıştır (Rodero, 2013). Gobl ve Chasaide (2003) 
çalışmalarında objektif ses ölçümü kullanarak duyguların, ruh halinin ve tutumların 
iletişimdeki yerini incelemişlerdir. Sesteki psikolojik değişikliklerin araştırıldığı bu 
çalışmada çatlama, yoğunluk ve nefes gibi çeşitli değişkenler birer ses kalitesi unsuru 
olarak belirtilmiştir. Objektif ses ölçümleri alanında uzmanlar tarafından yapılmaktadır. 
Sübjektif ses ölçümleri ise uzman olmayan kişilerin kendilerini ya da başkalarını 
tanımlamaları açısından önemlidir. Bu çerçevede ses konusunda uzman olmayanların 
sesleri algılama ve tanımlama seviyeleri de sübjektif olmaktadır (Doğan, 2004). Ses 
kalitesinin tüketiciler tarafından algısının ölçüleceği yerde sübjektif ölçümün 
kullanılması daha rasyonel gözükmektedir. Wiener ve Chartrand (2014) çalışmalarında 
ses kalitesi açısından seslere verilecek sıfatları genel olarak ele almışlardır ve çeşitli ses 
kategorileri oluşturarak sıcaklık ve yetkinlik algısı olarak iki temel faktörde sübjektif 
ses ölçümleri gerçekleştirmişlerdir. 

5. Yöntem 

5.1. Prosedür ve veri toplama 
Ses deneklerine yönelik veriler TV kanallarındaki doğrudan pazarlama 

programlarında satış yapan 5 erkek satış elemanının sesinden oluşmaktadır.  Bu noktada 
farklı sesler arasındaki değerlendirmelerde bir ön yargı yaratmaması adına tek bir 
cinsiyet tercih edilmiştir. Dinleyiciler TV doğrudan pazarlama programlarından 
alıntılanan erkek satış elemanlarının yaklaşık 2 dakikalık sunumlarını dinleyerek 
değerlendirme yapmışlardır.  Söz konusu sunumlara ait ses kayıtlarında 
değerlendirmelerin yalnızca satış elemanlarının ses özellikleri üzerinden yapılması 
amacıyla; ürünün ne olduğu, ürünün adı, ürünün fiyatı, marka ismi ve buna benzer 
yönlendirici bilgi ve ifadeler bulunmamaktadır. Yine yanlılık yaratmamak amacıyla 
marka çağrışımı yaratabilecek ifadelerde seslerin dışında tutulmuştur. Satış videolarında 
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ürün grubu bağlamında ilgilenim düzeyi etkisini azaltmak ve çalışmanın etki gücünü 
artırmak amacıyla seçmeli ürün gruplarında herkesin aşina olduğu bir ürüne ait satış 
videosu tercih edilmiştir. Veriler cevaplayıcıların sesleri gürültüden uzak net bir 
biçimde değerlendirebilecekleri bir ortamda 10 kişilik gruplar halinde 6 farklı gruba 
dinletilmiştir. Sesleri değerlendirmek üzere, daha önce müşteri-satış elemanı 
etkileşiminde müşteri olarak tecrübesi bulunan 60 değerlendirici katılmıştır. Prosedür 
olarak öncelikle her bir ses için ayrı anket formları dağıtılmış, daha sonra ses kayıtları 
cevaplayıcılara dinletilmiştir. Her bir ses kaydı daha doğru yanıtlar almak adına en az 5 
kez tekrarlanmıştır. Değerlendiriciler sesleri Likert ölçek bağlamında 
değerlendirmişlerdir (1 = Kesinlikle Katılmıyorum 2 = Katılmıyorum 3 = Kararsızım 4 
= Katılıyorum 5 = Kesinlikle Katılıyorum). Her bir değerlendiricinin beş ses için yaptığı 
değerlendirmelerin ortalaması alınarak analizler gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak 300 
adet veri hücresine ulaşılmıştır. 

5.2. Kullanılan Ölçekler 
Araştırmada kullanılan ölçekler güven, ses algısı ve satın alma eğilimini ölçmeye 

yönelik sorulardan oluşmaktadır. Ölçekler ve maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Güven, 
bilişsel (5 madde) ve duygusal güven (3 madde) bağlamında 8 madde yardımıyla 
ölçülmüştür. Kişisel güven ölçümünde incelenen ve maddeleri kullanılan ölçekleri 
şunlardır; 

a) Bilişsel Güven Ölçeği  
Bilişsel güvene ilişkin ölçek 5 maddeden oluşmaktadır. Maddeler aşağıda 

belirtilmiştir (Johnson ve Grayson, 2005; Swan ve diğ., 1988’den uyarlanmıştır): 
- Bu kişiye karşı hiçbir olumsuz durumum/çekincem olmaz. 
- Konusuna hâkim gibi duruyor. 
- Konuşan kişiye itimat edebilirim. 
- İnsanda soru işareti bırakan bir algı yaratıyor. (Ters skor) 
- Gönül rahatlığı ile güvenebileceğim bir kişi değil. (Ters skor) 

b) Duygusal Güven Ölçeği  
Duygusal güvene ilişkin ölçek 3 maddeden oluşmaktadır. Maddeler aşağıda 

belirtilmiştir (Johnson ve Grayson, 2005; Swan ve diğ., 1988’den uyarlanmıştır): 
- Bu kişiyle herhangi bir iş yapabilirim veya iş sorunu tartışabilirim. 
- Sıcak ve yardımsever bir izlenim yaratıyor. 
- İşle ilgili bir sorunum olsa danışabileceğim bir kişi algı veriyor. 

c) Ses Özellikleri  
Satış elemanlarının ses özelliklerine yönelik algılar ise aşağıdaki sorular ile 

ölçülmüştür (Gobl ve Chasaide, 2003): 
Dinlediğim ses: 
-  Rahatlatıcı bir ses 
-  Sakin bir ses 
-  Samimi bir ses 
-  Mutsuz bir ses 
-  Bıkkın bir ses 
-  Laubali bir ses 
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-  Kendinden emin bir ses 
- Ürkek bir ses 

 

c) Satın Alma Eğilimi  
Araştırmada bağımlı değişken olarak incelenecek olan satın alma eğilimi iki soru 

ile ölçülmüştür (Peterson, Cannito ve Brown (1995)’ten uyarlanmıştır). 
- Bu sesin sahibinden bir şey satın alma ihtimalim yüksektir 
- Beni satın almaya motive eden bir ses özelliği var. 

5.3. Araştırma Hipotezleri 

Çalışmanın temel araştırma problemi bilişsel güven ve duygusal güven algısının, 
ses özellikleri ile satın alma eğilimi arasındaki ilişkide aracılık düzeyini ve özellikle 
bilişsel güvenin daha yüksek bir aracılık etkisine sahip olup olmadığını belirlemektir. 
Bu kapsamda belirlenen hipotezler aşağıda belirtilmiştir: 

H1a: Ses özelliklerinin satın alma eğilimi üzerindeki etkisi pozitiftir. 
H1b: Ses özelliklerinin bilişsel güven üzerindeki etkisi pozitiftir. 

H1c: Ses özelliklerinin duygusal güven üzerindeki etkisi pozitiftir. 
H2a: Bilişsel güven, ses özellikleri ve satın alma eğilimi üzerindeki ilişkide aracı 
etkiye sahiptir. 
H2b: Duygusal güven, ses özellikleri ve satın alma eğilimi üzerindeki ilişkide aracı 
etkiye sahiptir. 
H3: Bilişsel güvenin ses özelliklerinin satın alma niyetini arasındaki aracılık 
etkisi, duygusal güvenin etkisinden yüksektir. 
6. Analiz ve Bulgular 

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu ses kayıtlarına ilişkin toplamda 300 
değerlendirmeye ulaşılmıştır. Söz konusu verilere ait değerlendirmeler IBM SPSS 23.0 
ve IBM AMOS programları yardımıyla gerçekleştirilecektir. Araştırmaya katkıda 
bulunan cevaplayıcıların %53’ü kadın, %47’si erkektir. Cevaplayıcıların yaş 
dağılımlarına ilişkin frekanslar aşağıdaki tabloda görülmektedir. 18-25 yaş %53, 26-35 
%43, 36 ve üstü %4’tür. Araştırmanın sonraki aşamalarında gerçekleştirilecek analizler 
açısından verilerin güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmada 
kullanılan 18 maddeye ait verilerin Cronbach Alpha değeri 0,832 olarak bulunmuştur. 
Bu değer literatürde kabul gören güvenirlik değerleri içinde gerçekleşmiştir. 

Çalışmadaki temel araştırma sorusu unsurlarının satış elemanlarının ses 
özelliklerinin, tüketicilerin satın alma niyetine olan etkisini ve bilişsel ve duygusal 
güven unsurlarının bu etkideki rolünü incelemektir. Bu bağlamda aracılık etkisi analizi 
AMOS 23.0 programı ile yol analizi vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Aracılık etkisini 
belirlerken öncelikle, bağımsız-bağımlı değişkenler, bağımsız-aracı değişkenler ve 
aracı-bağımlı değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığı (Fritz ve MacKinnon, 
2007) incelenmiştir. Çalışmada (a) girdi ve çıktı değişken arasındaki ilişki (b) aracı 
değişkenler (c) nedenselliğin tespiti ve (d) aracılık düzeyinin belirlenmesi (Frazier, Tix 
ve Barron, 2004, s. 126) unsurları incelenmiştir. Bu kapsamda ses özellikleri ana 
bağımsız değişken, çıktı satın alma eğilimi bağımlı değişken, duygusal güven ve bilişsel 
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güven ise bu iki değişken arasındaki aracılar olarak ele alınmıştır. Çalışmada yol analizi 
tercih edilerek, her bir yapıya ilişkin soruların ortalamaları alınarak her bir değişken 
gözlenen değişken olarak kabul edilmiştir. Aracılık etkisinin incelenmesinde yol analizi 
tercih edilmektedir (Alwin ve Hauser, 1975; Shrout ve Bolger, 2002).  

Aracılık etkisinin düzeyi kısmi ve tam aracılık olarak incelenmiştir (MacKinnon, 
Krull ve Lockwood, 2000). Baron ve Kenny (1986)‘dan hareketle algılanan ses 
özelliklerinin satın alma eğilimi üzerindeki etkisi; anlamlı fakat bilişsel ve duygusal 
güven unsurları aracılığıyla oluşan etkiden küçükse kısmi aracılık, anlamsız ise tam 
aracılık, büyükse aracılık etkisinin olmadığı bir modelden söz edilebilir. Model 
içerisinde aracıların birbirlerini baskılayıcı nitelikte olmadığı düşüncesinden hareketle 
baskılayıcı etki analizi (Rucker ve diğ., 2011) gerçekleştirilmemiştir. Yapılan analiz 
neticesinde ses özellikleri bağımsız değişkeni ile satın alma eğilimi bağımlı değişkeni 
arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. (ß=0,41) Yine ses özellikleri bağımsız değişkeni 
ile bilişsel güven (ß=0,33) ve duygusal güven (ß=0,35) aracı değişkenleri arasında 
pozitif ilişki tespit edilmiştir. Son olarak bilişsel güven ve duygusal güven aracı 
değişkenleri ile satın alma eğilimi bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiler pozitif 
belirlenmiştir. (ß değerleri sırasıyla 0,64 ve 0,36) Daha sonra her bir ölçeğe ilişkin 
ortalamalar belirlenmiş ve tüm etkilerin birlikte değerlendirilmesi için yol analizi 
gerçekleştirilmiştir. Kurgulanan ölçüm modeli aşağıda görülmektedir (Bkz. Şekil 1). 

 
Şekil 1. Ses Özellikleri ve Satın Alma Eğilimi İlişkisi: Bilişsel Güven ve Duygusal 

Güven Unsurlarının Aracılık Etkisi 
Ölçüm modelinin sonuçlarına bakıldığında ses özelliklerinin satın alma eğilimi 

üzerindeki etkisi pozitif fakat düşük tespit edilmiştir. (ß=0,14) Görüldüğü üzere H1 
hipotezini destekler nitelikte her iki güven unsuru da modelde bağımlı değişken olan 
satın alma eğilimini pozitif etkilemektedir. Ayrıca bilişsel güven unsurunun ses 
özellikleri üzerinde aracı etkisi (ß=0,58), duygusal güven unsurunun aracı etkisinden 
(ß=0,31) daha kuvvetlidir. Sonuç olarak bilişsel güven ve duygusal güven kısmi ancak 
güçlü bir aracı olarak çalışmaktadır. Araştırmada önerilen hipotezlerin sonuçları aşağıda 
Tablo I’de görülmektedir. 
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Tablo I. Ses Özellikleri ve Satın Alma Niyeti İlişkisi: 
Bilişsel ve Duygusal Güvenin Aracı Etkisi 

 

Etki r Doğrudan 
Etki 

Dolaylı 
Etki 

Toplam 
Etki 

Aracılık 
Etkisi 

Satın alma niyeti 
üzerinde... 

     

Bilişsel Güvenin Etkisi .764** .584 .000 .584 Kısmi 

Duygusal Güvenin Etkisi .680** .308 .000 .308 Kısmi 

Ses Özelliklerinin Etkisi .408** .144 .302 .446 - 

* p < .01      

7. Sonuç ve Öneriler 

Mevcut çalışma satış elemanlarının ses özelliklerinin tüketicilerde yarattığı 
bilişsel ve duygusal güven algısının yine tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerindeki 
aracılık etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda doğrudan satış programlarında 
ürün satışı yapan satış elemanlarının sesleri tüketicilere dinletilerek yol analizi 
bağlamında yukarıda bahsedilen araştırma sorunsalı test edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara bakıldığında, bilişsel ve duygusal güven algısının ses özellikleri ve 
tüketicilerin satın alma eğilimi arasındaki ilişkide kısmi fakat güçlü bir aracılık etkisine 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bilişsel güven algısının duygusal güven algısına 
göre daha yüksek bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Aslında kurulan modelin 
yapısı gereği kısmi aracılık etkisinin bulunması tam aracılık etkisinden daha önemlidir. 
Bunun temel nedeni (1) tüketicileri satış elemanlarının ses özelliklerine dayanarak satın 
alma eğilimi oluşturmalarının, diğer bir ifadeyle aracılık olmadan etkide bulunmasının 
mümkün olması (2) araştırmanın temel hipotezi gereği tüketicilerin satın alma 
eğilimlerinde güven algısının da önemli bir unsur olmasıdır. Özellikle ses özelliğinin 
tüketicinin bilişsel bağlamda değerlendirilerek güveni tetiklemesi ve bu aşamadan sonra 
eğilimin oluşması incelenmiştir. 

Yol analizi neticesinde ulaşılan sonuçlar çıkış hipotezini desteklemektedir: 
Bilişsel güven unsuru, duygusal güvene oranla satın alma eğilimi üzerinde daha güçlü 
bir aracı etkiye sahiptir. Çalışmada kullanılan diğer bir aracı etki olan duygusal güven 
unsurunun bilişsel güven unsuruna göre daha güçlü bir aracı etkiye sahip olması 
beklenebilirdi. Ancak sonuçlardan hareketle bilişsel güven unsuruna göre daha zayıf bir 
aracılık etkisine sahip olması tüketicilerin satın alma eğilimlerinin, ses olgusu açısından 
rasyonel bir değerlendirmeyle çalıştığını göstermektedir. Ses özelliklerinden doğan 
ipuçlarının ve izlenimlerin niyet ve tutum açısından yönlendiricilik etkisi olduğu 
(Ambady, Bernieri ve Richeson, 2000) bulgusuyla örtüşen bir sonuca ulaşılmıştır. Yine 
de çalışmada duygusal güvenin de ses ve duygusallık yaratma ilişkisinden hareketle 
(Schirmer ve Adolphs, 2017) satın alma eğilimi üzerinde etkisi bulunmuştur. Kişiler 
arası ilişkilerde ses kalitesinin alt özelliklerinin dinleyicide yarattığı bilişsel, bilgi işleme 
bağlantısının önemi (Imhof ve diğ., 2014) bu çalışmadaki bilişsel unsurun aracılık 
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etkisinin tüketicilerin ses özelliklerini işleyerek güvene çevirdiği sonucunu 
desteklemektedir. Gerek bilişsel gerek duygusal güven unsurlarının aracılık etkisine 
sahip olması, güven unsurun kendine özgü bir ses yapısıyla çalışabildiği bulgusuyla 
örtüşmektedir (Elkins ve Derrick, 2013). 

Çalışmanın temel sınırlayıcıları televizyonda doğrudan satış yapan satış 
elemanlarının kayıtlanmış seslerine göre değerlendirilme yapılmış olmasıdır. Bu 
kapsamda gelecek çalışmalar açısından tüketicinin satış elemanının kayıtlanmış sesini 
değil, doğrudan kendisini dinleyerek değerlendirme yapması katkı sağlayacaktır. Yine 
endüstriyel ve tüketim ürünleri açısından ses özellikleri bağlamında bir karşılaştırma 
yapılabilir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

As the presentation skills and sales arguments of salespersons are influential on 
persuasion (Sparks and Areni, 2002), verbal and non-verbal behaviors will have an 
effect on increasing or decreasing of communication power (Malik and Naeem, 2010; 
Fennis and Stel, 2011). In addition, several studies have expressed some spesifications 
of salespersons like persuasion, courtesy and competitive characteristics for effective 
sales performance (Brown et al., 1998; Spence et al., 1987). Spesifically, non-verbal 
communication increases the consumer’s trust toward salespersons (Sundaram and 
Webster, 2000; Wood, 2006). In this context, it is stated that trust toward salespersons is 
more important than general company trust (Ganesan and Hess, 1997). 

Trust is basically the key point of the sales process in for businesses that want to 
be successful, as there can be no communication because they are based on 
communication. Therefore, it can be said that confidence is a vital element in the 
persuasion process at the point of closing the sale. The main purpose of this study is to 
examine cognitive and emotional trust factors’ mediating effect on the relationship 
between salespersons’ voice specifications and consumers purchase intention. 

Salespersons need to design their communication styles verbally and non-verbally 
to build trust. The non-verbal cues are trustworthy and impressive for salespersons. In 
general, these cues can easily affect the behavior in interpersonal communication 
(Rosenthal, 1966).  Studies have showed that emotions and feelings derived from non-
verbal channels are very important in terms of the impression of the other party 
(Sommers, Greeno, & Boag, 1989). Moreover, studies have shown that non-verbal 
communication items affect the perception of salesperson and sales performance. 
Williams et al (1990) found that using four symbolic non-verbal dimensions, such as 
voice qualities, non-verbal voices, body movements and physical distance, increase 
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sales performance. Also, Jung and Yoon (2011) concluded that the non-verbal 
communication of employees in the service sector has a direct effect on consumers' 
emotional responses and satisfaction. Moving from this point, the voice itself should be 
examined as a direct factor that acts as a non-verbal cue that affects the purchase 
intention. 

Methodology 
Participants listened two-minutes presentations of 5 male salesperson from direct 

sales programs on TV channels. Male gender has been preferred in order to avoid bias 
in evaluations between different voices. In order to make the evaluations only on the 
sound characteristics of the salesperson, information about product name, product price, 
brand name etc. are excluded from the voice records. In order to increase the efficiency 
of the study, the sales videos of products that everyone is familiar with are preferred. 
Each participant evaluated five different voice and as a result 300 data were collected. 
The scales used in the study consist of questions about trust, voice specifications and 
purchase intention. Trust was measured with 8 items in the context of cognitive (5 
items) and emotional trust (3 items) (Johnson and Grayson, 2000). The proposed 
hypoteses of the study are at below: 

H1a: Voice specifications have a positive effect on buying intention. 
H1b: Voice specifications have a positive effect on perceived cognitive trust. 

H1c: Voice specifications has a positive effect on perceived emotional trust  
H2a: Cognitive trust has a mediating effect on the relationship between voice 

specifications and buying intention. 
H2b: Emotional trust has a mediating effect on the relationship between voice 

specifications and buying intention.  
H3: The effect of cognitive trust on the relationship between voice specifications 

and buying intention is greater that emotional trust. 
Findings 

A five point likert scale was used to assess the data. (1=Strongly disagree 
2=Disagree 3=Neutral 4=Agree 5=Strongly Agree). IBM SPSS and AMOS 23.0 
statistical software was used to analyze the data. %53 percent of the participants was 
female and %47 percent was male. As a result; H1a, H1b, H1c, H2a, H2b and H3 were 
supported. The mediating role of cognitive and emotional trust was found partial but 
strong. In this context, it was concluded that perceived cognitive trust is an important 
and effective mediator factor designing possible relationship between buying intention 
and voice specifications. Besides emotional trust has a mediating role in this 
relationship but not strong as cognitive trust. 

Discussion 

The results of the path analysis support our research problem. We proposed that 
cognitive trust contact with emotional trust but it’s the primary variable to create a 
mediating model between voice and buying intention relation. If we analyze why 
cognitive trust play a bigger role in the model, it can be said that consumers process the 
voice cues as information and evaluate rationally but with an emotional perception. 
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Özet 

Sosyal medyanın işletmeler tarafından reklam aracı olarak kullanılması, hem 
işletmelere hem de tüketicilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada da sosyal 
medya reklamlarına yönelik tüketici algıları ile e-sadakat arasındaki ilişki ölçülmüş, bu 
ilişkide markaya yönelik tutumun rolü incelenmiştir. Bu amaca göre sosyal medyayı 
kullanan ve Tekirdağ ilinde yaşayan tüketicilerden toplam 876 anket yüz yüze 
görüşülerek toplanmıştır. Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlar şu şekildedir: Sosyal 
medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının alt boyutlarından eğlence ve bilgi 
değişkenlerinin markaya yönelik tutum üzerinde doğrudan etkilerinin olduğu 
belirlenirken, güven değişkeninin markaya yönelik tutum üzerinde doğrudan bir 
etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca eğlence, bilgi ve güven değişkenlerinin e-
sadakat üzerinde de doğrudan etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Markaya yönelik 
tutumun da e-sadakat üzerinde doğrudan etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Dolaylı 
etkiler incelendiğinde ise eğlence ve bilgi değişkenlerinin, markaya yönelik tutum 
üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat güven 
değişkeninin markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir etkisinin 
olmadığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, sosyal medya reklamları, markaya yönelik tutum, 
e-sadakat.
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Abstract 

The use of social media as an advertising tool by businesses provides great 
convenience to both businesses and consumers. In this study, the relationship between 
consumer perceptions towards social media ads and e-loyalty was measured, the role of 
brand attitude has been examined this relationship. According to this aim, a total of 876 
questionnaires were collected face-to-face by consumers who using social media and 
living in the province of Tekirdağ. As a result of the analyzes made, the following 
conclusions are reached. It has been determined that entertainment and information 
variables, which are the consumer perceptions towards social media ads, have a direct 
effect on brand attitude; entertainment, knowledge and trust variables have a direct 
effect on e-loyalty and brand attitude has a direct effect on e-loyalty. Moreover, it has 
been revealed that entertainment and information variables have indirect effects on e-
loyalty through the brand attitude. It has been determined that the trust variable has no 
direct effect on the brand attitude and there is no indirect effect on e-loyalty through on 
the brand attitude. 

Keywords: Social media, social media ads, brand attitude, e-loyalty. 

Giriş 

Tim Berners-Lee'nin "World Wide Web"i halka açmasından bu yana 25 yıl 
geçmiş, bu zaman içerisinde internet dünya nüfusunun çoğunun günlük hayatında 
ayrılmaz bir parça haline gelmiştir (wearesocial.com). İnternetin yaygınlaşması ve 
dijital teknolojilerin çok hızlı bir şekilde hayatımıza yerleşmesi ile bireylerin iletişime 
geçme, diğer kişiler ya da işletmeler ile bağlantı kurma alışkanlıkları değişmiş, bu 
durum tüketicilerin tercihlerinin ve satın alma şekillerinin farklılaşmasına neden olmuş, 
yeni iletişim teknolojilerinden biri olan sosyal medyanın daha çok kullanılmasını 
sağlamıştır. Sosyal medya, etkileşimleri, işbirliğini ve içerik paylaşmayı kolaylaştırmayı 
amaçlayan çevrim içi uygulama, platform ve medyalardan oluşmaktadır. Bunlar, web 
günlükleri, sosyal bloglar, mikroblog, wikiler, podcast'ler, resimler, video 
derecelendirme ve sosyal yer imleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde olmaktadırlar 
(Kim ve Ko, 2012). Tüketicilerin artan ihtiyaçları, değişen tercihleri sosyal medyayı 
daha aktif kullanmalarına neden olurken bu durumu fark eden işletmelerin sosyal medya 
kullanımları başlamış ve işletmeler ürün ve hizmetlerini sosyal medya üzerinden sunma 
yollarını arayıp bulmuşlardır. Sosyal medya, tüketicilerin ve işletmelerin birbirleriyle 
etkileşim kurmak, iletişim kurmak ve birbirleriyle ilişkiler kurmak için kullandıkları 
pazarlama alanındaki yeni gelişmeleri oluşturmaktadır (Dateling ve Bick, 2013). 
Facebook, Twitter, Linkedin YouTube ve diğer sosyal medya platformlarını bir reklam 
aracı olarak kullanmaya başlayan işletmeler, sosyal medya aracılığıyla ürün ve 
hizmetlerini tüketiciler ile buluşturmaya başlamışlardır. Sosyal medyada reklamcılık 
pazarlamacılar için farkındalık yaratacakları ve marka algısını yükseltecekleri yeni 
platformlar olmuştur (Jerome, Shan ve Khong, 2010). Tüketicilerin ürün ve hizmetlere 
anında ulaşabilmesi, çaba sarf etmeden ürün ya da hizmetleri satın alması, çevreleriyle 
sosyal medya üzerinden daha sık fikir alışverişi yapmaları, işletmelerin de sosyal medya 
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üzerinden tüketicilerden anında geri bildirim almaları ve tüketiciler ile anında iletişime 
geçmeleri işletmelerin sosyal medyanın kullanım oranlarını arttırmıştır.  

Tüketicilerin sosyal medyayı kullanmaları ve sosyal medya üzerinden satın alma 
işlemlerini gerçekleştirmeleri, ürün ve hizmetlerini sunan işletmelere karşı algılarının 
oluşmasını beraberinde getirmektedir. Hem işletmeye hem de işletmelerin sundukları 
ürün ve hizmetlere karşı oluşan bu algı tüketicilerin gelecekteki davranışlarını da 
etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu nedenle işletmelerin sosyal medya aracılığıyla 
tüketiciler üzerinde bıraktıkları algı ve imaj son derece önemli olmaktadır. Son 
zamanlarda işletmelerin ve tüketicilerin sosyal medyayı bu derece çok kullanmaları bu 
konuda yürütülen araştırma ve çalışmaların sayısını artırmıştır. Bu nedenle bu çalışmada 
sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları incelenmekte, bu algıların e-sadakat 
üzerinde etkisinin olup olmadığı, varsa bu etkide markaya yönelik tutumun rolünün ne 
olduğu araştırılmaktadır. 

Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algıları 
Sosyal medya günümüzde en sık kullanılan yeni iletişim araçlarından biridir. 

Kaplan ve Haenlein (2010), sosyal medyanın tanımı yapılırken, kullanılması gereken iki 
kavram olduğunu vurgulamaktadır: İçerik ve uygulamaların kullanıcılar tarafından 
değiştirilmesini sağlayan Web 2.0 ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik. Web 2.0, 
insanlar arasındaki iletişimi daha kolay sağlayan, teknoloji, iş stratejileri ve sosyal 
eğilimlerden oluşan bir koleksiyondur (Brengarth ve Mujkic, 2016). Web 2.0’ın doğuşu 
ve gelişimi sosyal medyanın daha hızlı yayılmasını ve kullanılmasını sağlamıştır.  

Eley ve Tilley (2009)’e göre sosyal medya, bloglar ve forumlar üzerindeki yazılar, 
fotoğraflar, ses kayıtları, videolar, linkler, sosyal paylaşım sitelerindeki profil sayfaları 
ve daha çok sayıda sosyal ağları oluşturan tüm farklı içerikleri tanımlayan geniş bir 
terimdir. Sosyal medya; kişilerin düşüncelerini paylaştığı ve okuduğu blogları, şirket 
destekli tartışma ve sohbet sitelerini, müşterilerin birbirleri ile iletişim kurabilecekleri 
elektronik postaları, ürün veya hizmetlerin bilgilerine ulaşabilecekleri siteleri ve 
forumları, fotoğraf, ses, görüntü ve filmlerin paylaşılabileceği bloglar ve sosyal 
paylaşım sitelerini de içerisine alan geniş bir internet ortamından oluşmaktadır 
(Mangold ve Faulds, 2009). Sosyal medya tanımlarına bakıldığında genel olarak ortak 
özelliklerin var olduğu görülmektedir (Hacıefendioğlu ve Fırat, 2014):   

• Sosyal medya bir iletişim ortamıdır. 
• Sosyal medya, bireylerin karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulundukları 

bir platformdur.  
• Sosyal medya, bireylerin sosyalleşmelerini sağlayan bir araçtır. 

Sosyal medyanın farklı insanları bir araya getirmesi, anında iletişimin sağlanması 
işletmelerin de dikkatini çekmiş ve işletmeler sosyal medyayı kendi amaç ve 
stratejilerine uygun bir şekilde pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. 
İşletmeler sosyal medya üzerinden tüketicilerine ürün ve hizmetlerini sunmakta, onlarla 
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bilgi alışverişine girmekte, onların ürün ya da hizmetleri satın almalarını sağlamaya 
çalışmakta ve onlardan geri bildirimlerini anında almaktadırlar. Ayrıca tüketiciler sosyal 
medya üzerinden kendi aralarında da iletişime geçip ürün ya da hizmetler hakkında 
potansiyel tüketicilere yorumlar yapmaktadır.  

İşletmelerin sosyal medyayı pazarlama aracı olarak kullandıkları en önemli 
alanlardan biri de, reklamlardır. Sosyal medyanın işletmelerin reklam stratejilerinde 
önemli bir yer edinmesinin yüksek ulaşılabilirlik, maliyet tasarrufu, hedef reklam ve 
online olarak geçirilen zaman olmak üzere dört önemli nedeni vardır. Yüksek 
ulaşılabilirlik; insanların internete ve sosyal medyaya kolay ulaşabilmesi ve bu 
mecralarda uzun zamanlar harcamaları işletmelerin ulaşmayı hedefledikleri tüketici 
kitlesi açısından oldukça önemlidir. Maliyet tasarrufu; sosyal medyada reklam yapmak 
geleneksel medyada yapılan reklamlara nazaran oldukça ucuz ve kolaydır. Hedef 
reklam; sosyal medya profillerinde insanlar kişisel ilgilerini, tercihlerini, hobilerini vb. 
özelliklerini paylaştıkları için, işletmeler için reklamın hedefindeki kişileri bulmak ve 
onlara ulaşmak kolay ve zahmetsizdir. Online olarak geçirilen zaman; tüketiciler sosyal 
medyada ve internette çok uzun süreler geçirebilmekte, bu da işletmelere hedefledikleri 
tüketici kitlesinden çok daha fazlasına kolaylıkla ulaşabilme imkânı vermektedir (Todi, 
2008).  

 Sosyal medyada reklamların etkisi kısa sürede yayılmakta, kişilerin 
arkadaşlarının reklamı yapılan ürünü kullandığı veya sayfayı beğendiğini görerek 
reklamı yapılan konuda güvenilir kaynaktan referans alabilmelerini sağlamaktadır. Bu 
durum reklamı yapılan ürün veya sayfanın tıklanma oranını artırabilmekte ve 
tüketicilerin hedefe ulaşma süresini kısaltabilmektedir (Chan, 2011). İşletmelerin sosyal 
medya üzerinden sundukları reklamlar da tüketicilerde sosyal medya reklamlarına 
yönelik bir algı oluşturmaktadır. Bu algının olumlu yaratılması işletmelerin sosyal 
medya reklamlarında başarılı olduğunu göstermektedir.  

Tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik olarak oluşturdukları algılar 
genel olarak, bilgi vericilik, eğlence, güvenilirlik, ekonomik yarar ve değer yozlaşması 
olmak üzere beş boyut altında toplanmaktadır (Wang, Sun, Lei ve Toncar, 2009).  

• Bilgi Vericilik: Reklamın içeriğinde yer alan bilgiler, tüketicinin işletme 
ve ürünleri ile ilgili algıları üzerinde doğrudan etkiye sahip olmaktadır (Siau ve 
Shen, 2003). Schlosser v.d. (1999)’in çalışmasında tüketicilerin internet 
reklamcılığına karşı olan tutumlarının satın almaya yönelik davranışsal kararlar 
oluşturma amacıyla reklamın bilgi vericiliğinden ve faydasından etkilendiğini 
onaylamaktadır. Tüketiciler sosyal medya reklamlarında ürün ya da hizmet 
hakkındaki bilgilerin kendilerine ulaştırılmasını istemekte, kafalarında soru işareti 
kalan tüketiciler satın almayı ertelemekte ya da ondan vazgeçmektedirler.  

• Eğlence: Sosyal medya çoğu kullanıcı tarafından eğlenceli olarak 
görüldüğü için kullanılmakta, tüketiciler sosyal medyanın eğlenceli yönünü 
reklamlarda da görmek istemektedirler.  Reklamlardaki eğlence değeri kavramı, 
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önemli derecede geleneksel reklam ile ilişkilidir. Eğlenceli bir reklamın tüketiciler 
tarafından daha olumlu algılanıp, reklamın kendi değerini ve müşteri sadakatini 
arttıracağı düşünülmektedir (Hangirian, Liu, Pezderka ve Sinkovics, 2012). 
Eğlence, müşteri ve marka kavramı arasındaki psikolojik bağlantıyı geliştirerek 
reklam gücünü etkileyen önemli bir unsurdur (Amjad, Javed ve Jaskani, 2015). 
Tüketiciler eğlenceli sosyal medya reklamlarına karşı olumlu algı geliştirdiklerinde, 
reklamın daha fazla hatırlanmasını ve ürün ve hizmetlere yönelik daha fazla satın 
alma isteğinin oluşmasını sağlamaktadır. 

• Güvenilirlik: Güvenilirlik; reklamın doğruluğunun, güvenilirliğinin, 
inanılırlığının tüketiciler tarafından algılanması olarak tanımlanmaktadır (Ling, 
Piew ve Chai, 2010). Birçok araştırmada güvenilirliğin hem reklam değeri hem de 
reklama karşı olan tutum ile doğrudan bir ilişkisi olduğu kabul edilmektedir 
(Brackett ve Carr, 2001). Geleneksel pazarlama çabalarında, sosyal medya 
reklamlarında tüketicilerin işletmeye, ürünlere ya da hizmetlerine duydukları 
güven, satın alma işlemiyle sonlanmakta ve satın alma sonrasında da ilişkilerin 
devamını sağlamaktadır.  

• Ekonomik Yarar: Reklam doğrudan bir işletmenin faaliyetlerini 
sürdürebilmesi, ekonomiyi canlandırabilmesi, rekabeti geliştirebilmesi açısından en 
önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Ekonomik yararlılık, reklamcılığın yeni 
ürünlerin ve teknolojilerin kabulünü hızlandırdığını, istihdamı geliştirdiğini, 
ortalama üretim maliyetlerini düşürdüğünü, tüm tüketicilerin yararına üreticiler 
arasındaki sağlıklı rekabeti teşvik ettiğini ve ortalama yaşam standardını 
yükselttiğini ifade eden bakış açısını yansıtmaktadır (Pollay ve Mittal, 1993).  

• Değer Yozlaşması: Online reklamcılığın kullanıcıların değerlerini 
şekillendirirken, değerlerini yozlaştırma potansiyeli de bulunmaktadır (Wolin, 
Korgaonkar ve Lund, 2002). Değer yozlaşması, bir kimsenin, reklamcılığın 
insanların hayata bakış açıları üzerinde etkisi olduğuna dair olan inancını ortaya 
koymaktadır (Wang, Sun, Lei ve Toncar, 2009).  

Markaya Yönelik Tutum 

Marka; rakiplerine kıyasla konumlandırmasına, fonksiyonel özelliklerini ve 
sembolik değerlerini kapsayan kişiliğine bağlı olarak farklılaşan bir ürün veya hizmettir 
(Hankinson ve Cowking, 1993). Tüketicinin “markayı genel olarak değerlendirmesi” 
olarak tanımlanan “markaya yönelik tutum” hem marka ile ilgili iletişimde hem de satın 
alma niyeti ve davranışında belirleyici faktördür (Öztürk ve Savaş, 2014). Markaya 
yönelik tutum kişinin markayı sevip sevmemesi, hoşlanıp hoşlanmamasının derecesini 
ifade etmekte, satın alma davranışının önemli faktörlerinden biri olmaktadır. Bu yüzden 
markaya yönelik tutumun bilinmesi önemlidir (Can ve Serhateri, 2016).  

E-Sadakat 
Sadakat, tüketici ile marka arasında kurulan sürekli ilişki (Ltifi ve Gharbi, 2012), 

tekrarlanan satın alma davranışları ve niyetleri, ağızdan ağıza iletişim ve tavsiyeler 
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(Lee, Kim ve Kim, 2006), yeniden satın almak ve gelecekte sürekli olarak aynı ürün ve 
hizmeti tercih etmek için yüksek derecede bağlılık olarak tanımlanmaktadır (Oliver, 
1999). E- sadakat (elektronik sadakat) ise, tüketicilerin e-perakendeciye yönelik, 
tekrarlanan satın alma davranışına dönüşecek olumlu tutumu (Srinivasan, Anderson ve 
Ponnavolu 2002), müşterilerin işletme internet sitelerini sıklıkla ziyaret etmesi ve bu 
sitelerde vakit geçirmeleri (Gommans, Krishman ve Scheffold, 2001) olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal medya sitelerinde e-sadakat ise; işletmelerin sosyal medya 
sitelerindeki sayfalarına yönelik olarak, kullanıcı, takipçi ya da hayranların, bu sayfaları 
tekrarlı ve sürekli olarak ziyaret etmeleri, kullanmaları olarak tanımlanmaktadır 
(Bilgihan, Okumuş ve Çobanoğlu, 2013). 

Metodoloji 

Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 
Tüketicilerin sosyal medyada yer alan reklamlara yönelik tüketici algıları 

konusunda literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Tüketicilerin reklamları bilgi 
verici ve eğlendirici buldukları için reklamlara yönelik algının markaya yönelik tutumu 
etkilediği ortaya çıkmıştır (Kazançoğlu, Üstündağlı ve Baybars, 2012). Schlosser v.d., 
(1999) ise, tüketicilerin reklamlara karşı olumlu tutum gösterdikleri reklamları 
güvenilir, bilgi verici buldukları fakat eğlendirici olarak algılamadıkları, Tsang v.d., 
(2004), reklamları beğendiklerinde markaya yönelik de olumlu tutum içinde oldukları 
belirlenmiştir. Karson v.d., (2006), reklamlara yönelik algının oluşmasında en önemli 
faktörlerden birinin bilgi aramak olduğunu, bu durumun olumlu tutum oluşmasına 
neden olduğunu tespit etmişlerdir. Sosyal medya pazarlamasına karşı tüketicilerin 
oluşturdukları diğer bir algı da, sosyal medya pazarlama aktiviteleri içinde en çok 
eğlence ya da bilgi değeri taşıyan durumlara olumlu tepki vermeleri ile ilgilidir (Taylor, 
Lewin ve Strutton, 2011). Kelly v.d., (2010) ise, tüketici olarak gençlerin sosyal medya 
reklamlarından rahatsız oldukları, bu reklamları inandırıcı ve güvenilir bulmadıklarını, 
Cheng v.d., (2009) ise, tüketicilerin sosyal medya reklamlarını bilgilendirici ve 
eğlendirici olarak gördüklerini ortaya koymakta, Zernigah ve Sohail (2012) ise bu 
faktörlere güvenilirliği de eklemektedir. Ducoffe (1996), reklamlara yönelik tutumun 
geliştirilmesindeki en önemli faktörlerin bilgilendiricilik, eğlendiricilik ve rahatsız 
edicilik olduğunu belirtmektedir. Brackett ve Carr (2001) ve Zernigah ve Sohail (2012) 
tüketicilerin reklamları olumlu algılamalarındaki en önemli faktörün güvenilirlik 
olduğunu tespit etmişlerdir. Sosyal medya sitelerindeki işletme sayfalarına yönelik e-
sadakat duygusunun oluşturulması, sayfa takipçilerinin algıladığı eğlencenin yüksek 
olmasına bağlı olabilmektedir. Kullanıcılarının sosyal paylaşım sitelerinde eğlenirken 
kazanması da, o sayfaları tekrar tekrar ziyaret etmelerine ve etrafındaki insanları da söz 
konusu sayfalara yönlendirmesine yardımcı olabilmektedir (Arslan ve Atalık, 2016). 
Literatürde yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak bu çalışmanın amacına uygun 
olarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  

H1: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının markaya yönelik tutum 
üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 
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H1a: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından eğlence değişkeninin 
markaya yönelik tutum üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H1b: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından bilgi değişkeninin 
markaya yönelik tutum üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H1c: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından güven değişkeninin 
markaya yönelik tutum üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H2: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının e-sadakat üzerinde doğrudan 
bir etkisi vardır. 

H2a: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından eğlence değişkeninin e-
sadakat üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H2b: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından bilgi değişkeninin e-
sadakat üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H2c: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından güven değişkeninin e-
sadakat üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

H3: Markaya yönelik tutumun e-sadakat üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 
H4:Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının markaya yönelik tutum 

üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. 
H4a: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından eğlence değişkeninin 

markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. 
H4b: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından bilgi değişkeninin 

markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. 
H4c: Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarından güven değişkeninin 

markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. 
Araştırmanın amacına yönelik olarak oluşturulan hipotezlere göre Şekil 1’deki 

gibi model oluşturulmuştur. 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

H2 

H1 

Sos. Med. 
Rek. Tük. 
Algıları 

Markaya 
Yönelik 
Tutum 

E-Sadakat 

H3 

H4 H4 
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Veri Toplama Yöntemi ve Ölçek 

Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan ölçekte yer alan değişkenler farklı 
araştırmalarda kullanılan, bilimsel yöntemler temel alınarak geliştirilmiş, geçerlilik ve 
güvenilirlikleri yapılan araştırmalar ile ölçülmüş ve kullanılabilir olduğu tespit edilmiş, 
orijinali İngilizce olan ölçekler olup Türkçe’ye çevrilerek araştırmanın amacına uygun 
olarak uyarlanmıştır. Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları düzeyini 
ölçmek için (bilgi vericilik, eğlence, güvenilirlik, ekonomik yarar ve değer yozlaşması) 
15 soruluk Wang v.d., (2009) tarafından, markaya yönelik tutum düzeyini ölçmek için 3 
soruluk Wu v.d., (2008) tarafından ve e-sadakat düzeyini ölçmek için 7 soruluk 
Anderson ve Srinivasan (2003) tarafından yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır. 
Ayrıca araştırmaya katılanların demografik özelliklerini ölçen sorular da ölçekte yer 
almaktadır. Ölçekteki ifadeler, 1’den 5’e kadar (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
5=Kesinlikle Katılıyorum) Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Veriler kolayda 
örneklem yöntemi kullanılarak, Tekirdağ ilindeki tüketiciler ile yüzyüze görüşülerek 
toplanmış, eksik verilerin bulunduğu anketler çıkarılarak, kullanılabilir 876 anket 
üzerinde çalışılmıştır.   

Verilerin Analizi ve Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans 
dağılım tabloları Tablo 1’de gösterilmiştir.   

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 
 f Yüzde  

(%) 
Cinsiyet 444 (Kadın) 

432 (Erkek) 
50.7 
49.3 

Medeni durum 403 (Evli) 
473 (Bekar) 

46.0 
54.0 

Yaş 162 (18-24 yaş) 
210 (25-31 yaş) 
340 (32-38 yaş) 
164 (39-45 yaş) 

18.5 
24.0 
38.8 
18.7 

GSM operatörü 380 (Turkcell) 
216 (AVEA-Turk Telekom) 

280 (Vodafone) 

43.4 
24.7 
32.0 

Kişisel Gelir 146 (1300 TL ve daha az) 
212 (1301-2600 TL) 
280 (2601-3900 TL) 
128 (3901-5200 TL) 

110 (5201 TL ve daha fazla) 

16.7 
24.2 
32.0 
14.6 
12.6 

İnternet Kullanım 
Sıklığınız 

740 (Hergün) 
54 (Haftada 5-6 gün) 
42 (Haftada 3-4 gün) 
34 (Haftada 1-2 gün) 

6 (Haftada bir günden az) 

84.5 
6.2 
4.8 
3.9 
0.7 

Günlük ortalama 
internet kullanım 

130 (1 saatten az) 
240 (1-3 saat) 

14.8 
27.4 
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süresi 246 (4-6 saat) 
110 (7-9 saat) 

150 (9 saatten fazla) 

28.1 
12.6 
17.1 

Günlük ortalama 
sosyal medya kullanım 

süresi 

128 (1 saatten az) 
290 (1-3 saat) 
296 (4-6 saat) 
74 (7-9 saat) 

88 (9 saatten fazla) 

14.6 
33.1 
33.8 
8.4 

10.0 
En çok kullandığınız 
sosyal medya aracı 

  

Instagram 674 (Evet) 
202 (Hayır) 

76.9 
23.1 

Sosyal medyadan alış 
veriş yaptınız mı? 

470 (Evet) 
406 (Hayır) 

53.7 
46.3 

Tablo 1’den görüldüğü gibi araştırmaya katılan tüketicilerin %50.7’sinin kadın, 
%54.0’ın bekar, %38.8’inin 32-38 yaş arasında olduğu, %43.4’ünün Turkcell 
operatörünü kullandığı, %32.0’ının 2601-3900 TL gelire sahip olduğu, %84.5’inin her 
gün internet kullandığı, %28,1’inin günlük 4-6 saat internet kullanım süresinin olduğu, 
%33.8’inin ise sosyal medyayı her gün 4-6 saat kullandığı, %76.9 ile en çok 
kullandıkları sosyal medya aracının Instagram olduğu ve %53.7’sinin sosyal medyadan 
alışveriş yaptığı ortaya çıkmıştır. 

Faktör Analizi 
Araştırmada kullanılan ve geçmiş çalışmalarla geçerlilik ve güvenilirlikleri 

kanıtlanmış ölçeklere yapısal eşitlik modellemesi (YEM) yapılmadan önce Türkiye’de 
de uygulanabilirliklerinin ve faktörleşmelerinin incelenmesi açısından ayrı ayrı 
açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Böylece ölçekler yapısal eşitlik modellemesi 
için hazırlanacak ve ölçüm modelinin değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır  (Jöreskog 
ve Sörbom, 1993; Kline, 2011; Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Ankete katılan katılımcıların sosyal medya reklamlarına yönelik algılarını (SMR) 
ölçen ölçeğe yapılan AFA’ya göre daha önce beş boyut altında ölçülen ölçek Türkiye’de 
ve eldeki verilere göre üç boyut altında (eğlence, bilgi ve güven) toplanmış, ortak 
varyansları (Communalities) 0.50’den düşük olan iki ifade (SMR.S14 ve SMR.S15) ve 
analiz sonucunda birinci ve üçüncü faktörde birbirine yakın yük alan bir ifade 
(SMR.S12) soru setinden çıkartılmıştır.  

Verilerin tümel anlamlılığına bakmak için KMO ve Bartlett’s küresellik testi 
uygulamak gerekmektedir (Alpar, 2014; Kaiser ve Rice, 1974). KMO değerleri 
incelendiğinde 0,913 ölçeğin mükemmel düzeyde yeterli olduğu tespit edilmekte, 
Bartlett’s Küresellik Testinin; χ2=7729.628, df=66 ve p=0.000 olması ile de 
değişkenlerin 0.05 anlamlılık seviyesinde anlamlı olduğu ve tümel anlamlılığı sağladığı 
ortaya çıkmaktadır. Tek boyutlu olan markaya yönelik tutum ölçeğine (MYT) yapılan 
AFA sonucunda faktör tek boyutlu olarak çıkmış, KMO değerleri (KMO=0.751, 
Bartlett’s Küresellik Testi; χ2=2071.708, df=3 ve p=0.000) incelendiğinde ölçeğin iyi 
düzeyde yeterli olduğu belirlenmiştir. E-sadakat (ELLOY) için yapılan AFA sonucunda 
faktör tek boyutlu olarak çıkmış, KMO değerleri (KMO=0.866, Bartlett’s Küresellik 
Testi; χ2=3900.107, df=21 ve p=0.000) incelendiğinde ölçeğin mükemmel düzeyde 
yeterli olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 

Ölçekler Faktör 
Yükleri 

Varyans 
Açıklama 
oranı (%) 

Eigen-
Value 

Cronbach 
Alfa (α) 

AVE Birleşik 
Güvenilirlik 

Sosyal Medya Reklamlarına 
Yönelik Tutum (SMR)    0.934   

Eğlence  26.563 6.974 0.908 0.616 0.864 
SMR.S5 0.854      
SMR.S4 0.829      
SMR.S6 0.747      
SMR.S7 0.699      

Bilgi  26.386 1.049 0.879 0.516 0.840 
SMR.S1 0.853      
SMR.S2 0.766      
SMR.S3 0.702      

SMR.S13 0.634      
SMR.S11 0.611      

Güven  22.471 1.028 0.859 0.621 0.831 
SMR.S9 0.840      

SMR.S10 0.778      
SMR.S8 0.743      

Markaya Yönelik Tutum (MYT)  87.008 2.610 0.925 0.870 0.952 
MYT2.S17 0.948      
MYT1.S16 0.934      
MYT3.S18 0.916      

Elektronik Sadakat (ELLOY)  65.346 4.574 0.911 0.653 0.930 
EL2.S29 0.847      
EL3.S30 0.838      
EL7.S34 0.811      
EL4.S31 0.806      
EL6.S33 0.794      
EL1.S28 0.791      

EL5.S32     
0.769      

Tablo 2’ye göre SMR ölçeğinin alt boyutlarının faktör yükleri, eğlence boyutu 
için 0.854 ve 0.699 arasında, bilgi boyutu için 0.853 ve 0.611 arasında ve güven boyutu 
için 0.840 ve 0.743 arasında değerler almakta ve üç faktör toplam varyansın 
%75.420’sini açıklamaktadır. Tek boyutlu olan ölçeklerden MYT’un faktör yüklerinin 
0.948 ve 0.916 arasında ve ELLOY’in  faktör yüklerinin ise 0.847 ve 0.769 arasında 
değerler aldıkları gözlenmiş ve MYT’nin toplam varyansın %87.008’ini açıkladığı, 
ELLOY’un ise toplam varyansın %65.346’sını açıkladığı tespit edilmiştir. 

AFA sonucunda elde edilen faktörler ve ilgili ölçeklerin güvenilirlik analizi için 
Cronbach’s Alfa, AVE (Avarage Variance Extracted) ve birleşik güvenilirlik değerleri 
incelenmiştir. Tablo 1’de yer alan güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonuçlarına göre 
Cronbach’s Alfa ve birleşik güvenilirlik değerlerinin bütün faktörler için istenen güven 
sınırları içerisinde yer aldığı ve yüksek güvenilirlikte olduğu görülmektedir. Geçerlilik 
analizi için ise AVE değerlerine bakıldığında, bütün değerlerin 0.50’den büyük olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle yakınsak geçerliliğin sağlandığı görülmektedir (Altunışık, 
Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005; Chiang ve Hsieh, 2012; Cronbach, 1951; 
Fornell ve Larcker, 1981; Karatepe, 2006; Lorcu, 2015; Perreault ve Russ, 1976; Peter, 
1981; Peterson, 1994). AFA yapılan ölçeklerin doğrulanması ve değerlendirilmesi için 
ölçeklere en büyük olabilirlik tahmin yöntemi (Maximum Likelihood-ML) kullanılarak 
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır (Byrne, 2010; Çelik ve Yılmaz, 2013; 
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Jöreskog ve Sörbom, 1993; Schumacker ve Lomax, 2010; Tabachnick ve Fidell, 2013). 
SMR ve ELLOY ölçekleri için modifikasyon indeksleri uygulanmış, MYT ölçeği için 
yapılan DFA sonucunda ölçeğin serbestlik derecesinin (sd) sıfır olduğu ve doymuş bir 
model olduğu gözlenmiştir. Tabachnick ve Fidell'e (2013) göre doymuş model her 
zaman verilere mükemmel uyumu sağlamaktadır, böylelikle beklenen frekanslar 
gözlenen frekanslara tam olarak eşit olmaktadır. 

Tablo 3.Ölçeklerin DFA Sonuçları 
Ölçekler χ2 df χ2/df RMSEA CFI NFI NNFI GFI AGFI RMR SRMR 

SMR 95.16 31 3.07 0.049 0.992 0.988 0.982 0.983 0.957 0.032 0.026 
MYT Doymuş modeldir. Fit endeksler mükemmel düzeyde 

ELLOY 14.13 6 2.36 0.039 0.998 0.996 0.983 0.996 0.979 0.015 0.012 

Tablo 3’te ölçeklerin uyum iyiliği değerlerine bakıldığında faktör skorlarının 
yapısal eşitlik modellemesi (YEM) için kullanılabilir oldukları ve ilgili faktör ve 
maddeleri açıkladıkları görülmektedir. Araştırma için kullanılan ölçeklerin uyum 
iyiliklerine bakıldığında genellikle iyi uyum gösterdiği gözlenmiştir. (Hooper, Coughlan 
ve Mullen, 2008; Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2005; Schermelleh-Engel, Moosbrugger 
ve Müller,  2003). 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 

AFA ve DFA analizleri yapılan faktörlerin oluşturduğu araştırma modeli yapısal 
eşitlik modellemesi (YEM) ile doğrulanacaktır. YEM’nin uygulanabilmesi için verilerin 
normal dağılım gösterip göstermediği ölçülmekte, bu nedenle çok değişkenli normallik 
testlerinin yapılması gerekmektedir.  

Tablo 4. Araştırma Soruları ve Faktör Skorları için Mardia'nın Çok Değişkenli 
Normallik Testi (Çarpıklık ve Basıklık) Sonuçları 

Mardia Çok Değişkenlik 
Çarpıklık 

Mardia Çok Değişkenli 
Basıklık 

Mardia Çok Değişkenli 
Çarpıklık ve Basıklık 

Katsayı Z p-değeri      Katsayı     Z p-değeri Ki-Kare p-değeri 

384.791 177.140    0.000            1628.325 41.246    0.000 33079.743 0.000 

Tablo 4’ten görüldüğü gibi p değerlerinin 0.05’ten küçük olduğu görülmekte bu 
nedenle faktörlerin çok değişkenli normallik varsayımını sağlayamadığı ortaya 
çıkmaktadır. YEM’in varsayımlarından çok değişkenli normallik varsayımının 
sağlanamaması nedeniyle modelin genel uyumunun değerlendirilmesi için Ki kare testi 
(χ2) yerine Satorra-Bentler ölçeklendirilmiş χ2 kullanılmıştır. Çok değişkenli 
normalliğin sağlanamaması nedeniyle asimptotik olarak dağılımdan bağımsız 
tahmincileri kullanabilmek için asimptotik kovaryans matris oluşturulup, veriler RML’a 
(Robust Maximum Likelihood) göre test edilmiştir (Alpar, 2013; Byrne, 2010; 
Jöreskog, 1999; Kline, 2011; Mardia, 1970).  
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Tablo 5. YEM Uyum İndeksleri 

UYUM ÖLÇÜMÜ ZAYıF UYUM 
KABUL 

EDILEBILIR 
UYUM 

İYI UYUM HESAPLANAN 
DEĞERLER 

SATORRA-
BENTLER 

ÖLÇEKLENDIRILMIŞ 
Χ2 

3DF < Χ2 ≤ 5DF 2DF < Χ2 ≤ 3DF 0 ≤ Χ2 ≤ 2DF 778.927 

Χ2/DF  3DF < Χ2/DF ≤ 
5DF 2< Χ2/DF ≤ 3 0 ≤ Χ2/DF ≤ 2 4,555 

P DEĞERI  0.000 ≤  P < 0.05 0.05 ≤  P ≤ 1.00 0.000 

RMSEA 0.08 < RMSEA 
≤ 0.10 

0.05 < RMSEA 
≤ 0.08 

0 ≤ RMSEA ≤ 
0.05 0.0782 

CFI 0 ≤ CFI < 0.95 0.95 ≤ CFI < 
0.97 0.97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.961 

NFI 0 ≤ NFI < 0.95 0.95 ≤ NFI < 
0.97 0.97 ≤ NFI ≤ 1.00 0.951 

NNFI 0 ≤ NNFI < 0.95 0.95 ≤ NNFI < 
0.97 

0.97 ≤ NNFI ≤ 
1.00 0.947 

GFI 0 ≤ GFI < 0.90 0.90 ≤ GFI < 
0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.901 

AGFI 
0 ≤ AGFI < 0.85 
GFI’YA YAKıN 

OLMALı 

0.85 ≤ AGFI < 
0.90 

GFI’YA YAKıN 
OLMALı 

0.90 ≤ AGFI ≤ 
1.00 

GFI’YA YAKıN 
OLMALı 

0.853 

RMR  0.05< RMR ≤1 0 ≤ RMR ≤ 0.05 0.0559 

SRMR  0.05 ≤  SRMR 
≤1 0 ≤ SRMR ≤ 0.05 0.0435 

Araştırma modeline uygun olarak oluşturulmuş olan hipotezler YEM ile 
değerlendirilmiş ve yapılan analizler Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 5’e göre; Satorra-
Bentler Ölçeklendirilmiş χ2 değerinin 778,93, sd değerinin 171, p değerinin 0.0000 ve 
RMSEA değerinin 0.078 olduğu gözlenmiştir. Ayrıca diğer uyum indeksi değerleri 
sırasıyla χ2/df = 4,555, CFI= 0.961, NFI= 0.951, NNFI= 0.947 ve GFI= 0.901 ve 
AGFI= 0.853, RMR= 0.0559 ve SRMR= 0.0435 olarak genellikle kabul edilebilir uyum 
sergilemektedir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008; Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2011; 
Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller,  2003). 

Çalışmada oluşturulan modelin hipotez sonuçları, yapısal ilişkileri ve bu ilişkilerin 
standartlaştırılmış yükleri ve t değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6:Yapısal Eşitlik Sonuçları 
Yapısal İlişkiler Yükler t-değeri 

H1a :eğlence→MYT 0.34 7.69 
H2a :eğlence→ELLOY -0.25 -4.27 

H1b :bilgi→MYT 0.41 8.70 
H2b :bilgi→ELLOY 0.53 8.73 
H1c :güven→MYT --- --- 

H2c :güven→ELLOY 0.29 4.94 
H3 :MYT→ELLOY 0.33 7.38 

MYT’nin Aracılık Etkisi Yükler t-değeri 
eğlence→MYT→ELLOY 0.112 5.125 
bilgi→MYT →ELLOY 0.134 6.563 
güven→MYT→ELLOY ---- ---- 

Yapısal Eşitlikler R2 
MYT = 0.342eğlence + 0.409bilgi 0.491 

ELLOY = 0.327MYT - 0.249eğlence + 0.528bilgi + 
0.295güven 0.693 
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İndirgenmiş Biçimli Eşitlikler  
MYT = 0.419eğlence + 0.331bilgi + 0.0güven 0.491 

ELLOY =  - 0.137eğlence + 0.661bilgi + 0.295güven, 0.638 

YEM’de t değerlerinin anlamlı olabilmesi için değerlerin 0.05 anlamlılık 
düzeyinde ±1.96 aralığında olmaması gerekmektedir (Schumacker ve Lomax, 2010). 
Tablo 5’de t değerleri incelendiğinde 0.05 anlamlılık düzeyinde bütün değerlerin ±1.96 
aralığının dışında yer aldığı görülmekte dolayısıyla bütün hipotezler kabul edilmektedir. 
SEM sonucunda elde edilen bulgulara göre, eğlence, bilgi ve güven değişkenlerinin 
ELLOY üzerinde doğrudan etkilerinin olduğu, eğlence ve bilginin MYT üzerinde 
doğrudan etkilerinin olduğu buna karşılık güven değişkeninin MYT üzerinde etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca eğlence ve bilgi değişkenlerinin ELLOY üzerinde MYT 
üzerinden dolaylı etkilerinin olduğu ancak güven değişkeninin dolaylı etkiye sahip 
olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6’da yer alan ilk yapısal eşitlikte, MYT ile eğlence ve bilginin aynı yönlü 
ve doğrudan bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Eşitlikte eğlence değişkeninin regresyon 
katsayısı 0.342 ve bilgi değişkeninin regresyon katsayısı 0.409 olarak tespit edilmiştir. 
Yapısal eşitlik formülüne göre MYT’un 0.05 anlamlılık düzeyinde 0.491’lik kısmı 
eğlence ve bilgi değişkenleri ile açıklanabilmektedir.  

İkinci yapısal eşitlik incelendiğinde, ELLOY üzerinde bilgi ve güven 
değişkenlerinin aynı yönlü ve doğrudan bir etkisinin olduğu diğer taraftan eğlence 
değişkeninin ise ters yönlü ve doğrudan bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. Bu eşitlikte 
değişkenlerin regresyon katsayıları; 0.327 (MYT) , -0.249 (eğlence), 0.528 (bilgi) ve 
0.295 (güven) olduğu görülmektedir. Eşitlik incelendiğinde, değişkenler 0.05 anlamlılık 
düzeyinde ELLOY’un 0.693’lük kısmını açıklamakta ve 0.307’lik kısmı ise 
açıklanamamaktadır. SEM sonuçlarına göre eğlence, bilgi değişkenlerinin MYT 
üzerinden ELLOY ile dolaylı etkileri görülmektedir. SEM incelendiğinde bu dolaylı 
etkilerde eğlencede bir birimlik artış MYT üzerinden ELLOY’da 0.112 birimlik bir 
artışa sebep olurken bilgide meydana gelebilecek bir birimlik artış MYT üzerinden 
ELLOY üzerinde 0.134 birimlik bir artışa sebep olmaktadır.  

İndirgenmiş biçimli son yapısal eşitlikte ise ELLOY üzerinde bilgi ve güven 
değişkenlerinin aynı yönlü ve doğrudan etkileri belirlenmişken, eğlence değişkeninin 
ELLOY ters yönlü ve doğrudan bir etkisi tespit edilmiştir. Regresyon katsayılarına 
bakıldığında eğlence değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik artışın ELLOY 
üzerinde 0.137 birimlik bir azalışa, bilgi değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik 
artışın 0.661 birimlik bir artışa ve yine güven değişkeninde meydana gelebilecek olan 
bir birimlik bir artışın 0.295 birimlik bir artışa sebep olabileceği görülmektedir. 
Değişkenler indirgenmiş yapısal eşitlik formülüne göre 0.05 anlamlılık düzeyinde 
ELLOY’un 0.638’lik kısmını açıklarken 0.362’lik kısmını ise açıklayamamaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler 

Günümüzün gelişen teknolojisi ile birlikte kullanımı hızla artan sosyal medya, 
bireylerin bulundukları yerden tüketici durumuna geçmesini kolaylaştırmış ve bireylerin 
yaşam tarzlarını değiştirmiştir. Bireylerin iletişim kurma şekillerinin değişmesi, 
tüketicilerin sosyal medyada zaman harcama süresinin artması, işletmelerin sosyal 
medya ile incelemeler yapmasına neden olmuş, bireylerin sosyal medya üzerinden 
tüketici durumuna geçmesini sağlamıştır. Bu nedenle tüketiciler artık bulundukları 
yerden işletmelerin sunduğu ürün ya da hizmetleri görerek inceleme fırsatı bulmuş, 
satın alma niyeti içerisine girerek yaşadığı deneyimleri sosyal medyada arkadaş olduğu 
bireylere anlatma durumu doğmuştur. Sosyal medyanın işletmeler ve tüketiciler 
nezdinde öneminin artması, bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlamış ve arttırmıştır. 
Bu çalışmanın ana amacı, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları, markaya 
yönelik tutum ve e-sadakat arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu ana amaca yönelik ilk 
olarak sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının alt boyutları olan eğlence, 
bilgi ve güven değişkenlerinin markaya yönelik tutum ve e-sadakat üzerinde doğrudan 
etkisinin olup olmadığı, ikinci olarak sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici 
algılarının alt boyutları olan eğlence, bilgi ve güven değişkenlerinin markaya yönelik 
tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı etkisinin olup olmadığı incelenmektedir.  

Elde edilen sonuçlara göre, eğlence ve bilgi değişkenlerinin markaya yönelik 
tutum üzerinde doğrudan etkisinin olduğu, dolayısıyla tüketiciler sosyal medyadaki 
reklamları ne kadar çok eğlenceli ve bilgi verici bulurlarsa, reklamı yapılan o ürün ya da 
hizmetin markasına karşı olumlu bir tutum sergilemekte olumlu algı geliştirmektedirler. 
Fakat güven değişkenin markaya yönelik tutum üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 
tespit edilmiştir. Tüketiciler sosyal medya reklamlarını güvenli bulsalar ya da 
bulmasalar bile bu durum, markaya yönelik tutumu hiçbir şekilde etkilememektedir.  

Analizler sonucunda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, eğlence bilgi, güven ve 
markaya yönelik tutum değişkenlerinin e-sadakat üzerinde doğrudan etkisinin 
olduğudur. Tüketiciler sosyal medya reklamlarını eğlenceli, bilgi verici ve güvenli 
bulduklarında tekrar o ürünü incelemekte, bir ürünü satın alma konusunda sosyal 
medyayı tercih etmekte sonrasında o ürünü satın alma davranışı içerisine girmekte, ve 
sosyal medyanın en iyi reklam araçlarından biri olduğunu söylemektedirler. Sosyal 
medyadaki bir ürünün markasına yönelik olarak geliştirilen tutum da tüketicilerin o 
ürünle ilgili davranışlarını etkilemektedir. Markaya yönelik tutum olumlu ise, tüketiciler 
gelecekte o ürünü tekrar satın alma davranışı içerine girmektedirler.  

Araştırmanın amacına göre incelenmek istenen aracılık rolü ya da dolaylı 
etkilerine yönelik olarak elde edilen sonuçlara göre ise, eğlence ve bilgi değişkenlerinin 
markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı etkilerinin olduğu ve 
güven değişkeninin ise markaya yönelik tutum üzerinden e-sadakat üzerinde dolaylı bir 
etkisinin olmadığı yönündedir. Bu durum sosyal medya reklamları alt boyutlarından 
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eğlence ve bilgi değişkenin e-sadakat üzerindeki etkisinde markaya yönelik tutumun bu 
etkiyi arttırıcı/azaltıcı etkisinin olduğunu ortaya çıkarmış olmaktadır.  

Sonuç olarak, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları 
değişkenlerinden eğlence ve bilgi değişkenlerinin markaya yönelik tutum üzerinde 
doğrudan ve aynı yönlü, e-sadakat üzerinde hem dolaylı hem de doğrudan etkileri tespit 
edilmiş, ayrıca güven değişkeninin ise sadece doğrudan etkileri gözlenmiştir. Sadece 
eğlence değişkeninin markaya yönelik tutumun aracılık etkisi ile birlikte dolaylı 
etkisinde ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmanın evreni için geçerli olmaktadır. Bu 
nedenle farklı zamanlarda, farklı evren ve farklı sosyo demografik özelliklere sahip 
tüketiciler üzerinde yapılacak olan çalışmaların sonuçları da farklılaşacak bu durum 
konunun gelişmesini de sağlayacaktır. Sosyal medyanın çok fazla kullanılması ve hızlı 
bir şekilde yaygınlaşması, bu konu üzerinde farklı değişkenler kullanarak araştırma 
yapılmasını da teşvik etmektedir. Sosyal medya reklamlarına yönelik yapılan bu 
çalışmalar, işletmelerin sosyal medya reklamlarında nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda yol gösterici olmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, bilgi veren, eğlenceli 
ve güven oluşturan sosyal medya reklamları tüketicileri tekrar o ürüne yönlendirmekte, 
markalarına karşı olumlu tutum oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yapılan 
reklamlarda doğru bilgiler verilmeli, reklamlar tüketicileri eğlendirmeli ve onlar için 
güven oluşturmalıdır. Böylece sosyal medya reklamları doğrudan tüketici davranışlarını 
değiştirecek ve şekillendirecektir. Bu sonuçlara istinaden bu konu ile ilgili daha önceki 
çalışmalara ek olarak, bu çalışmanın gelecek çalışmalar için kaynak oluşturacağı ve 
literatürü destekleyeceği düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

Introduction 

It’s only been 25 years since Tim Berners-Lee made the ‘World Wide Web’ 
available to the public, but in that time, the internet has already become an integral part 
of everyday life for most of the world’s population (wearesocial.com). With the 
widespread use of the Internet and the rapid development of digital technologies in our 
lives, the habits of individuals to communicate, connect with other people or businesses 
have changed. This has resulted in differentiation of consumers' preferences and 
purchasing patterns, making social media, one of the new communication technologies, 
more widely available. Social media are online applications, platforms and media which 
aim to facilitate interactions, collaborations and the sharing of content. They take a 
variety of forms, including weblogs, social blogs, microblogging, wikis, podcasts, 
pictures, video, rating and social bookmarking (Kim and Ko, 2012).   

 The growing needs of consumers have led them to use social media more actively 
as their changing preferences have led to the use of social media by businesses that have 
noticed this and have searched for ways to present business products and services 
through social media. Social media is the new buzz area in marketing that consumers 
and businesses are utilizing to engage, communicate, and build relationships with each 
other. (Dateling and Bick, 2013). Businesses that have started to use social media as an 
advertising medium have started to bring their products and services to consumers 
through social media. 

Consumers have to get instant access to products and services, purchase products 
or services effortlessly, exchange ideas more frequently with their environment through 
social media, get instant feedback from consumers via social media and increase the 
usage rate of social media by using instant communication with consumers. Consumers 
use social media and make purchases through social media to create perceptions of 
businesses that produce their products and services. This perception of both the business 
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and the products and services offered by the businesses affects and shapes the future 
behavior of consumers. For this reason, the perception and image that the enterprises 
leave through the social media is very important. Recently, the use of social media by 
businesses and consumers has increased the amount of research and studies on this 
subject. Therefore, this study examines consumer perceptions of social media ads, 
investigates whether these perceptions have an impact on e-loyalty, and if there is any 
impact on this situation what role they play in attitude toward the brand. 

Methodology 
In this study, the relationship between consumer perceptions towards social media 

ads and e-loyalty was measured, the role of brand attitude has been examined this 
relationship. Fort his aim, consumer perceptions towards social media ads (information 
seeking, entertainment, credibility, economy and value corruption) scale of Wang et al. 
(2009) with 15 items, brand attitude scale of Wu et al. (2008) with 3 items and e-loyalty 
scale of Anderson and Srinivasan (2003) with 7 items were used to create this scale. 
The questionnaire is composed of two sections. In the first section, there are questions 
regarding to participants ‘demographic characteristics; in the second section scale items 
related to dependent and independent variables are presented.  The data was collected 
by using the face-to-face questionnaire. The sample fort his study was 876 consumer in 
Tekirdağ. The questionnaire items were scored on a five point Likert-type scale from 1: 
Stongly Disagree to 5: Strongly Agree. 

Research Model and Hypotheses 

H1: Consumer perceptions towards social media ads have a direct effect on brand 
attitude. 

H1a: Entertainment has a direct effect on brand attitude. 
H1b: Information seeking has a direct effect on brand attitude. 
H1c: Credibility has a direct effect on brand attitude. 

H2: Consumer perceptions towards social media ads have a direct effect on e-
loyalty. 

H2a: Entertainment has a direct effect on e-loyalty. 
H2b: Information seeking has a direct effect on e-loyalty. 
H2c: Credibility has a direct effect on e-loyalty. 

H3: Brand attitude has a direct effect on e-loyalty. 
H4: Consumer perceptions towards social media ads have an indirect effect on e-

loyalty through brand attitude. 
H4a: Entertainment has an indirect effect on e-loyalty through brand attitude. 
H4b: Information seeking has an indirect effect on e-loyalty through brand 

attitude. 
H4c: Credibility has an indirect effect on e-loyalty through brand attitude. 

Based on the hypotheses drawn for the purpose of the study, a model was created 
as in Fig. 1.  
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Findings 

The questionnare results were assessed in light of the information obtained from 
the literatüre, and the statistical analyses were realized by using SPSS 23.0 and LISREL 
9.30 packaged software. Before testing the proposed relationships between factors, tha 
data set is used to derive factor model by EFA (Exploratory Factor Analysis) and 
subsequently test this model by CFA (Confirmatory Factor Analysis). According to 
EFA, which measures consumers perceptions towards social media ads, scale that was 
previously measured under five dimensions, in Turkey they are collected three 
dimensions (entertainment, information seeking and credibility). Factor loading, 
eigenvalue, AVE (Average Variance Extracted), validity and reliability values, 
goodness of fit indexes, skewness and kurtosis values are measured. All values are 
between desired values. So, all of these values are displayed at desired values mean that 
the research model is ready for Structural Equation Modelling (SEM). 

In order to be significant for the t values and to accepted the hypotheses in YEM, 
values should not be within ± 1.96 at the significance level of 0.05. (Schumacker and 
Lomax, 2010). When t values are examined, it seen that all values are found to be 
outside of  ± 1.96 at the significance level of 0.05, the great majority of hypotheses are 
accepted. 

Entertaninment and information seeking have a direct effects on brand attitude. 
But credibility has not. Entertaninment, information seeking and credibility have a 
direct effects on e-loyalty. Entertaninment and information seeking have an indirect 
effects on e-loyalty through brand attitude. But, credibility has not. 

Conclusion 
Social media, which is increasingly used together with today's developing 

technology, making to easier for individuals to move from where they are to the 
consumer and changed the lifestyles of them. The changes in the way individuals 
communicate, the increase in the time spent by consumers in the social media, has 
caused the businesses to conduct social media reviews, ensuring that individuals go 
through social media to become consumers. The increase in the importance of social 
media to businesses and consumers, has provided and enhanced the work on this issue.  

According the the results, no matter how much entertainment and information 
seeking the consumers find on social media, they have a positive attitude towards the 
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brand of the product or service being advertised. Even if consumers find social media 
ads safe or do not find it, this does not affect the attitude towards the brand in any way. 
The attitude developed for a brand of product in social media affects consumer behavior 
on that product. If the attitude toward the brand is positive, consumers will be involved 
in the behavior of buying the product again in the future. 

The results obtained from the research are valid for the universe of the this study. 
For this reason, if the study is carry out at different times, different universe and 
consumers with different socio-demographic characteristics, the results will be also 
different. This situation will also provide the development of the subject. The use of 
social media and its rapid dissemination, it also encourages research on this issue using 
different variables. These studies for social media ads are a guide to how businesses 
should behave in social media ads. For this reason should be given correct information 
at social media ads, they should entertain the consumers and they must build trust for 
them. So, social media ads will change and shape consumer behavior directly. In 
addition to the previous work on this subject, it is thought that this work will be a source 
for future studies and will support the literature. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı; AEB (Ankara Et Borsası) bünyesinde oluşan koyun karkas 

ve dana karkas et fiyatlarının etkin piyasa hipotezine uygunluğunun araştırılmasıdır. 
Araştırma kapsamında 2010-2016 yılları arasında haftalık koyun karkas ve dana karkas 
et fiyat endeksleri kullanılmıştır. Elde edilen endeksler TL (Türk Lirası) ve $ (ABD 
Doları) değerleri üzerinden zaman serilerine dönüştürülerek, ADF ve PP birim kök test 
kullanılarak zaman serilerinin rassal hareket hipotezine uygunluğu araştırılmıştır. 
Ayrıca oluşturulan endeks verilerinin birbirleri ile olan ilişkileri Granger Nedensellik 
Analizi ile araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda AEB’nın her iki endeksinin de zayıf 
formda etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Piyasa Etkinliği, Rassal Yürüyüş, Ankara Et Borsası 
Abstract 

The aim of this study to determine the compatibility of sheep carcass and beef 
carcass meat prices of AME (Ankara Meat Exchange) with an effective market 
hypothesis. In the scope of this research weekly sheep carcass and beef carcass meat 
price indexes were used between 2010-2016. Indices which obtaineds was converted to 
time series using TL (Turkish Lira) and $ (US Dollar) values, and the suitability of the 
time series to the random motion hypothesis was investigated using the ADF and PP 
unit root test. Inaddition, the relationship between the generated index data and each 
other was investigated by Granger Causality Analysis. As a result of the research, it is 
concluded that both indexes of AEB are effective in weak form. 
Keywords: Market Activity, RandomWalk, Ankara Meat Exchange 
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GİRİŞ 

Gıda arz güvenliği modern dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan 
birisidir. Gıda arz güvenliğinin en temel konusu ise tarımsal faaliyetlerin devamlılığı 
diğer bir ifade ile çiftçilerin üretimlerini yeterli seviyede devam etmeleridir. Ancak bir 
çok araştırmanın sonucunda çiftçilerin üretimlerini devam ettirmelerinde 
faaliyetlerinden elde ettiği gelir en önemli konu haline gelmektedir. Çiftçilerin tarım 
ürün fiyatlarındaki volatilite ise kendi bütçelerini, diğer ifade ile finansal planlamalarını 
zorlaştırmaktadır. Buna bağlı olarak tarımsal ürünlerin fiyatların gerçekçiliğini arttırmak 
amacı ile 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu 
çerçevesinde faaliyet gösteren Ticaret Borsaları son hukuki düzenlemeye sahip 
olmuştur. Ankara Ticaret Borsası da bu amaç çerçevesinde 1927 yılında faaliyetlerine 
başlamış ve 1960 yılında ihtisaslaşarak AEB (Ankara Et Borsası) haline dönüşmüştür.  

 AEB Türkiye’de kırmızı et piyasasının gösterge fiyat kaynağı olması nedeni ile 
borsada oluşan fiyatların etkinliği hayvancılık finansmanı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde borsaların etkin piyasa yapısı teorik olarak 
açıklanmakta, ikinci bölümde konu ile ilgili literatür içerisinde önemli görülen 
çalışmalar özetlenmekte, uygulama bölümümde ise AEB’ın piyasa etkinliği birim kök 
testleri ile araştırılmaktadır.  

Etkin Piyasa Hipotezi 

Etkin piyasa hipotezi bilgilerin simetrik dağılımına bağlı olarak piyasa fiyatlarının 
gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Etkin piyasa hipotezine göre fiyat değişimleri rassal 
yürüyüş (random wolk) izleyeceği kabul edilmektedir. Başka bir şekilde ifade edilecek 
olunursa; yeni gelen bir bilgi fiyat oluşumunu etkileyen tek unsurdur ve hiç kimse bu 
etkinin dışına çıkarak olağan üstü gelirler elde edemez. (Gözbaşı, 2014: 10; Fama, 
1970). Piyasa etkinliği; zayıf formda, yarı güçlü ve güçlü formda etkinlik olmak üzere 
üç kategoride açıklanmıştır (Zeren, vd., 2013: 142; Fama, 1970: 385).  

Zayıf Formda Etkinlik: Piyasada geçmiş dönem verileri kullanılarak olağan dışı 
gelirler sağlanamaması durumunda kabul edilen etkinlik türüdür. Diğer bir ifade ile 
geçmiş dönem verileri kullanılarak olağan dışı getiri fonksiyonlarının kurulamaması, 
yani zaman serisinin determinist bir yapıya sahip olmaması gerekmektedir. Böylece 
serinin rassal yürüyüş yapısına uyması gerekmektedir ( Demirelli, vd., 2010: 55). 

Yarı Güçlü Formda Etkinlik: Piyasa fiyatı geçmiş dönem verileri ile birlikte temel 
analiz verileri ve makro düzeyde bilgilere göre oluşursa, piyasanın yarı güçlü etkin 
piyasa olduğu kabul edilir. 

Güçlü Formda Etkinlik: Piyasadaki tüm bilgilerin anlık olarak fiyatlara yansıması 
durumunda, piyasanın güçlü formda etkin piyasa olduğu kabul edilir. Tüm bilgi olarak 
sadece kamuya duyurulmuş bilgi değil aynı zamanda kamuya duyurulmamış bilginin de 
piyasa tarafından tam olarak fiyatlandırılması düşünülmelidir (Dağlı, 2004: 311). 

Piyasa etkinliği için en önemli kavram, bilginin dağılımı ve bilginin fiyatlara 
etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bilginin elde edilmesinde engeller veya bilgi edinim 
maliyetlerinin yüksekliği bilgi sahibi kişilere olağan dışı gelirler sağlayabilmekte ve 
piyasada fiyat oluşumunun etkin gerçekleşmesi mümkün değildir. Piyasada bilgi 
ediniminin yapısına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz ( Bayraktar, 2012: 40): 
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• Bilgiye ulaşma maliyetinin azalışı piyasanın içerisindeki bilgi kalitesini de 
artırmaktadır,  

• Bilgi kalitesinin artışı fiyat oluşumunun kalitesini de artırmaktadır,  

• Piyasada bilgi kalitesi arttıkça getiri-risk düzeyinin hesaplanması kolaylaşacak 
ve piyasada pozisyon alan sayısı artacak ve piyasa etkinliği yükselecektir.  

• Piyasada bilgi seviyesinin düşmesine bağlı olarak piyasada olağan dışı getiri 
beklentisi yüksek kişilerin artmasına neden olacak ve bilginin daha az 
yayılmasını sağlamaya çabaladıkça piyasada bilgiye ulaşım zorlaşacaktır.  

LİTERATÜR 
Piyasa etkinliği araştırmasında Fama’nın (1970) “Efficient Capital Markets” 

çalışması milat olarak kabul edilmekte ve çoğunlukla günümüzde gerçekleştirilen 
araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Ancak Fama öncesinde de piyasada oluşan 
fiyatların etkinliği birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır.  

Bachelier (1900), hisse senet fiyatlarını Brownian hareketine benzeterek 
araştırmalarını gerçekleştiriştir. Bachelier çalışmalarının sonucunda en iyi fiyat tahmin 
edicisinin şimdiki fiyat olduğunu, gelecek fiyatlar üzerine etkisinin olmadığını ve 
spekülatörlerin piyasanın dışında olağan üstü getiriler sağlayamayacağını kabul etmiştir.  

Robert (1959), rassal oluşturduğu zaman serileri ile New York Borsası’ndaki 
hisse senetlerinin fiyatları arasında yüksek oranda benzerlik olduğunu ve borsada oluşan 
fiyatların rassal olduğunu kabul etmiştir.  

Granger ve Mongersten (1963), çalışmalarında kısa vadede hisse senet fiyatlarının 
rassal yürüyüş gerçekleştirdiğini ancak uzun dönemde fiyatların rassal yürüyüş 
sergilemediklerini ispatlamışlardır.  

Fama (1965), 30 şirketin hisse senet fiyatları üzerine gerçekleştirdiği çalışmada 23 
işletmenin hisse senedi fiyatlarında pozitif otokorelasyon tespit etmiş, ancak bu 
otokorelasyon yapısı üzerinden olağan dışı getiri elde edilemeyeceğini tespit etmiştir 
(Çelik, 2007: 12). 

Choudhry (1994), 1953 ile 1989 yılları arasında Kanada, Fransa, Almanya, 
Japonya ve İtalya’da hisse senedi endeksleri üzerinde Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testleri ile araştırma 
yapılan piyasaların zayıf formda etkin olduğunu tespit etmiştir. 

Okur ve Çağıl (2004), İMKB 100 ve İMKB 30 endekslerinin 1988-2004 dönemi 
verileri üzerinde ADF ile Phillips-Perron birim kök testleri gerçekleştirmiştir. Sonuç 
olarak İMKB 100 ve İMKB 30 endeksleri için rassal yürüyüş sürecinin varlığını kabul 
etmişlerdir. 

Zeren vd.(2013), İMKB 100 endeksi 1987 ile 2012 dönemi için Lanne vd. (2002) 
ile Saikkonen ve Lutkepohl (2002) tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı birim kök 
testi kullanılarak durağanlığın varlığı ve dolaylı olarak araştırma dönemi içerisinde 
İMKB 100 endeksinin etkinliği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda İMKB 100 
endeksinin durağan olmadığı bulgusuna ulaşılmış ve Türk hisse senedi piyasasının etkin 
olduğu kabul edilmiştir. 
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Worthington ve Higgs (2005), gelişmekte olan Asya borsaları (Çin, Hindistan, 
Endonezya, Malezya, Filipinler, Kore, Tayvan, Tayland, Sri Lanka) ve gelişmiş Asya 
borsalarının  (Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda, Japonya, Singapur) piyasa 
etkinlikleri araştırmıştır. Araştırmada piyasa etkinliği, rassal yürüyüş, sıralı korelasyon 
ve run testleri, ADF, PP, KPSS birim kök testleri ve çoklu varyans oranı (MVR) ile test 
edilmişlerdir. Birim kök testlerine göre Avustralya ve Tayvan borsaları dışında bütün 
borsaların zayıf formda etkin olduğu, çoklu varyans oranı testlerine göre ise gelişmekte 
olan borsalardan hiçbirinin rassal yürüyüş göstermediği, gelişmiş borsalardan ise Hong 
Kong, Yeni Zelanda ve Japonya borsalarının rassal yürüyüş sürecinde olduğu ve zayıf 
formda etkin olduğu kabul edilmiştir. 

Demirelli vd. (2010), 1991-2010 yılı S&P 500 endeksi haftalık kapanış fiyatları 
üzerine ADF ve PP birim kök testleri ile piyasa etkinliği araştırması gerçekleştirmiştir. 
Yapılan testler sonucunda belirlenen dönemlerde S&P 500 endeksinin zayıf formda 
etkin piyasa olduğunu kabul etmişerdir. 

Gözbaşı vd. (2014), BİST 100 endeksi 2004-2014 dönemi günlük ve 2009-2014 
dönemi saatlik verileri ile Türk hisse senedi piyasasının, lineer olmayan 
ESTAR(Exponential Smooth Transition Autoregressive - Üstsel Yumuşak Geçiş 
Kendine Bağlaşımlı)  birim kök testini kullanarak etkinliğini araştırmışlardır. Sonuç 
olarak her iki zaman serisinde de non-lineer yapı ve birim kök varlığı tespit etmişlerdir. 
Bu tespite bağlı olarak Türk hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin piyasa 
olduğunu kabul etmişlerdir. 

Tuna ve Öztürk (2016), 2003-2015 dönemleri arasında BIST 100 endeksi ile BIST 
Sınai, BIST Mali ve BIST Hizmetler endekslerinin aylık verileri üzerinden ADF, iki 
yapısal kırılmalı Lumsdaine-Papell ve beş yapısal kırılmalı Carrion-i Silvestre (2009) 
birim kök testlerini kullanarak Türk hisse senedi piyasası incelemişlerdir. Sonuç olarak 
zaman serilerinde birim kök varlığı ispat edilerek incelenen dönemde Türkiye’deki hisse 
senedi yatırımcılarının rasyonel davrandığını ve piyasaların etkin olduğunu ifade 
etmektedirler. 

Telatar vd. (2002), 2000-2001 yılı STANDART 1 (STD1), LIVERPOOL A 
(LIVA) ve MEMPHIS (MEM) pamuk fiyat endekslerinin günlük verileri üzerinde ADF 
ve PP birim kök testleri ile KPSS durağanlık testleri uygulamışlardır. Gerçekleştirdikleri 
testlerin sonucunda tüm zaman serileri birim kök barındırmakta ve buna bağlı olarak 
araştırma yapılan piyasaların etkin piyasa olduğunu kabul etmektedirler.  

Bekçioğlu vd. (2005), 1998-2003 döneminde İzmir Ticaret Borsası Ege Standart I 
pamuk endeksinin aylık kapanış fiyatların birbirleriyle ilişkisinin varlığını 
araştırmışlardır. Araştırmada veriler üzerinde koşu testi (runs test) ve serisel korelasyon 
(serial correlation) analizleri gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak Ege Standart I pamuk 
fiyatlarının birbirinden bağımsız olduğunu ve buna bağlı olarak araştırma yapılan 
piyasanın etkin bir piyasa olduğunu kabul etmişlerdir. 

Atan vd. (2009), İMKB’ye ait 2003-2005 dönemi 15 dakikalık ve seanslık verileri 
üzerinde ADF, KPSS birim kök testleri, ELW kesirli bütünleşme tahmin edicisi 
kullanarak piyasa etkinliğini test etmişlerdir. Uygulama sonucunda İMKB’nin zayıf 
formda etkin piyasa olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. 

Ergül (2010), 2004-2009 yılları arasında Amerikan Enerji Piyasası endeksleri; 
CBEO Petrol Endeksi ve NYE Enerji Endeksi, Türkiye Enerji Piyasası endeksleri; 
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XELEKT Elektrik Endeksi, XKMA Kimya, Petrol, Plastik Endeksi üzerinde ADF ve 
PP birim kök testleri gerçekleştirmiştir. Araştırmanın sonucunda Türk ve Amerikan 
Enerji Piyasalarının zayıf formda etkin olduklarını kabul etmiştir. 

ANKARA ET BORSASI 
Borsa benzeri yapıların tarihte ilk olarak MÖ 1200-1500 yılları arasında Roma 

İmparatorluğu içerisinde kurulan panayırlar olduğu düşünülmektedir. Ayrıca MÖ 5. 
yüzyılda Roma İmparatoru Bosarium’un adını taşıyan tacir ve çeşitli aracıların 
toplandığı  “Collegium Marcatorum” organizasyonları borsa yapılarının dünyada ilk 
örnekleri olduğu düşünülmektedir ( Doğan, 2010: 46). Modern anlamda ilk borsa örneği 
1487 yılında Belçika’nın Anvers şehrinde kurulmuştur. Daha sonrasında Fransa’da ve 
İngiltere’de kurulan ticaret borsaları birbirini takip etmişlerdir ( Nadirgil, 2015: 17). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1866 yılında çıkarılan kararname ile kurulan 
Dersaadet Tahvilat Borsası ilk borsa olarak kabul edilmektedir ( Ceylan, 2001:371). İlk 
ticaret borsası ise 1891 yılında İzmir’de kurulmuştur ( Doğan, 2010: 47). 2017 yılı 
TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) verilerine göre Türkiye’de 113 adet ticaret 
borsa faaliyet göstermektedir. Ankara Ticaret Borsası 1927 yılında Ankara Zahire 
Borsası adı altında faaliyetlerine başlamış, 1960 yılında ise Canlı Hayvan ve Et Borsası 
adını alarak faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmüştür. Ayrıca resmi kanallardan 
sunulan et fiyatları AEB’na ait borsa fiyatlarıdır (ATB, 2017).    

AEB’da oluşan fiyatlar et piyasası tarafından gösterge fiyat olarak kabul 
edilmesine karşılık tüm Türkiye’deki et üretiminin kg olarak %1 - %2’lik bir işlem 
hacmine sahip olduğu Tablo-1’deki verilerden anlaşılmaktadır. AEB işlem hacmi 
toplam et sektörünün küçük bir kısmını oluşturmasına karşılık hem resmi kanalların 
hem de et sektörünün gösterge fiyat olarak kabul etmesi açısından AEB piyasa etkinliği 
çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Tablo-1: AEB İşlem Hacmi ve Türkiye’de Üretilen Et Miktarı 

  
  

Koyun Eti Dana Eti 
Tüm 
Türkiye'de 
Üretim (kg)  

AEB İşlem 
Miktarı (kg) 

AEB'nin 
Ağırlığı (%) 

Tüm Türkiye'de 
Üretim (kg)  

AEB İşlem 
Miktarı 
(kg) 

AEB'nin 
Ağırlığı 
(%) 

2010/Ç1 27306000 275169 1,01% 125145000 745069 0,60% 
2010/Ç2 26042000 98874 0,38% 144121000 715644 0,50% 
2010/Ç3 28940000 144393 0,50% 138983000 772350 0,56% 
2010/Ç4 53400000 355162 0,67% 210334000 298114 0,14% 
2011/Ç1 19856000 54275 0,27% 133724000 576284 0,43% 
2011/Ç2 23959000 55501 0,23% 144153000 981716 0,68% 
2011/Ç3 23491000 84720 0,36% 144970000 989517 0,68% 
2011/Ç4 39770000 107370 0,27% 222059000 656892 0,30% 
2012/Ç1 17330000 49222 0,28% 149722000 854947 0,57% 
2012/Ç2 20114000 284803 1,42% 159320000 1054531 0,66% 
2012/Ç3 20987000 297589 1,42% 173202000 1526206 0,88% 
2012/Ç4 38903000 278483 0,72% 317100000 1153736 0,36% 
2013/Ç1 19930000 264426 1,33% 180764000 1585221 0,88% 
2013/Ç2 21959000 265920 1,21% 187587000 1588431 0,85% 
2013/Ç3 26396000 251658 0,95% 177757000 1532150 0,86% 
2013/Ç4 34658000 150255 0,43% 323184000 1185067 0,37% 
2014/Ç1 17370000 136501 0,79% 163913000 1176379 0,72% 
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2014/Ç2 23451000 196740 0,84% 189848000 1057413 0,56% 
2014/Ç3 21631000 220026 1,02% 175353000 1024468 0,58% 
2014/Ç4 36525000 182458 0,50% 352886000 667455 0,19% 
2015/Ç1 18090000 132859 0,73% 184511000 1101470 0,60% 
2015/Ç2 24653000 174955 0,71% 229549000 986829 0,43% 
2015/Ç3 27499000 180774 0,66% 342190000 796636 0,23% 
2015/Ç4 29779000 169180 0,57% 258675000 982243 0,38% 
2016/Ç1 20747000 119880 0,58% 207698000 211393 0,10% 
2016/Ç2 22745000 123402 0,54% 242772000 395883 0,16% 
2016/Ç3 23519000 134270 0,57% 359727000 241876 0,07% 
2016/Ç4 15474000 101460 0,66% 248999000 78248 0,03% 

Kaynak: Tüik-AEB 

AEB’nın bu önemli işlevine bağlı olarak AEB piyasa etkinliğiFnin araştırılması et 
piyasasının sağlıklı çalışabilmesi açısından tarafımızca önemli bulunmaktadır.   

YÖNTEM 
ATB (Ankara Ticaret Borsası)’na bağlı AEB (Ankara Et Borsası)’nın 2010-2016 

yılları arası haftalık verileri kullanılarak AEB’nın etkinliği araştırılmaktadır. AEB’ında 
sistematik günlük işlem yapılmamakla beraber her hafta en az iki gün  işlem 
yapılmaktadır. Buna bağlı olarak zaman serisinin zaman aralıklarında düzenliliği 
sağlamak amacı ile günlük değerlerin ağırlıklı ortalamaları kullanılarak haftalık zaman 
serileri oluşturulmuş ve bu serilerin logaritmaları alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
AEB’da iki farklı ürün için iki farklı fiyat endeksi bulunmaktadır. Bunlar kuzu karkas et 
fiyat endeksi ve dana karkas et fiyat endeksidir. Oluşan iki farklı endeks için ayrı, ayrı 
borsa etkinlik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Dana karkas et için oluşturulan zaman serileri: 
ln(dort): Dana karkas haftalık ortalama birim et fiyat (TL/kg) 

ln(dmin): Dana karkas haftalık en düşük birim et fiyat (TL/kg) 
ln(dmax): Dana karkas haftalık en yüksek birim et fiyat (TL/kg) 

ln(dkg): Dana karkas haftalık toplam işlem miktarı (kg) 
ln(dtl): Dana karkas haftalık toplam işlem tutarı (TL) 

Dana karkas et zaman serilerine uygulanan işlemler kuzu karkas et zaman 
serilerine uygulanarak aşağıdaki zaman serileri oluşturulmuştur. 

ln(kort): Kuzu karkas haftalık ortalama birim et fiyat (TL/kg) 
ln(kmin): Kuzu karkas haftalık en düşük birim et fiyat (TL/kg) 

ln(kmax): Kuzu karkas haftalık en yüksek birim et fiyat (TL/kg) 
ln(kkg): Kuzu karkas haftalık toplam işlem miktarı (kg) 

ln(ktl): Kuzu karkas haftalık toplam işlem tutarı (TL) 
Oluşan karkas koyun ve dana fiyat endekslerinin etkinliği literatür bölümünde 

incelendiği gibi endekslerin determinist yada stokastik olmalarının testi ile tespit 
edilecektir. Bir serinin durağan olmaması, determinist olmasının bir sonucu olarak 
kabul edilmekte ve seriler üzerinden çeşitli fonksiyonlar üretilerek piyasadan farklı 
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olarak fazla kazançlar sağlayabilmektedir (Yavuz, 2015: 283; Enders, 2010). Buna bağlı 
olarak oluşan endeksin etkin olmadığı anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya konu olan serilerin durağanlığının testi için ADF ve PP birim kök 
testleri kullanılmıştır. Birim kök testleri gerçekleştirilirken enflasyon etkisinin 
araştırılması için endeksler TL ve $ birimleri üzerinden ayrı, ayrı incelenmiştir.  

ADF Birim Kök Testi: Araştırmaya söz konusu olan herhangi bir Y zaman serisi 
ve bu serinin bir dönem önceki zaman serisi ile oluşturulan regresyon denkleminin hata 
terimlerinin ortalamasının sıfır olması test edilir. Eğer regresyon denkleminde ardışıklık 
varsa determinist (durağan), eğer ardışıklık yoksa rassal (durağan olmayan) bir zaman 
serisine sahip olduğu kabul edilir (Çelik, Taş, 2007: 15). Durağanlığın araştırılmasında 
oluşturulan zaman serilerinin hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığı kabul 
edilmektedir. Ancak zaman serilerinde hata terimleri arasında otokorelasyonun varlığını 
her zaman reddetmek mümkün değildir. Bu sorunu gidermek için oluşturulan modele 
bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesi önerilmiştir (Yavuz, 2015: 298; 
Dickey, Fuller, 1981). Bu düzeltmeye bağlı olarak DF testi düzenlenerek ADF şeklini 
almıştır.  

Phillips- Perron Birim Kök Testi: ADF birim kök testinin normal dağılımlar 
altında geçerli olması, ADF birim kök testi non-parametrik zaman serilerinde güvenilir 
sonuçlar vermemektedir. Phillips ve Perron (1988) ADF testinde kullanılan modellere 
non-parametrik düzenlemeler yaparak sonuçları daha güvenilir hale getirmişlerdir 
(Demireli, Akkaya, İbaş, 2010: 60).  

Volatilitenin tespiti için zaman serileri üzerinde tarihsel varyans ve standart sapma 
verileri ile birlikte aşırı değer volatilite tahmincilerinin de kullanılması önerilmektedir ( 
Yavuz, 2015: 428; Parkinson, 1980). Aşırı değer volatilite tahmincilerinin 
hesaplanmasında gün içerisinde ya da fiyat oluşumundaki zaman diliminde en yüksek 
ve en düşük fiyat verileri kullanılmaktadır (Yavuz, 2015: 428). Araştırma için 
oluşturulan zaman serileri, kuzu ve dana et fiyat endekslerinin aşırı değer volatilite 
tahmincileri formül (1) kullanılarak hesaplanmış ve her bir endeks için haftalık volatilite 
zaman serileri oluşturulmuştur. 

                (1) 

: Haftalık volatilite 

: t zamanındaki en yüksek fiyat 

: t zamanındaki en düşük fiyat 

Daha önceden oluşturulan zaman serileri ve volatilite zaman serileri kullanılarak 
her bir değişkenin kendi aralarındaki ilişkinin araştırılması amacı ile GNA (Granger 
Nedensellik Analizi) gerçekleştirilmiştir.  

GNA iki değişkenin (x,y) veya iki değişken grubunun gelecek öngörülerinin 
birbirlerine olan etkisini ölçmektedir. Y’nin öngörüsü  X değişkeninin verileri 
kullanılarak ve kullanılmadan test edilir ve eğer X geçmiş verileri kullanılarak 
oluşturulan Y öngörüsü X geçmiş verisi kullanılmadan oluşturulan Y öngörüsünden 
daha başarılı ise X, Y’nin nedenidir hipotezi kabul edilir ( Gökçe, 2002: 45; Granger, 
1969). Araştırmada AEB’nın oluşan endeks verileri arasında anlamlı nedensellik tespit 
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edilirse bu değişkenler kullanılarak AEB’nın etkinliğini arttırıcı yöntem çıkarımları 
yapılabilecektir. 

BULGULAR 

Uygulama bölümünde tanımlanan değişkenler üzerinde gerçekleştirilen birim kök 
testleri hem TL, hem de $ değerleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Birim kök test 
sonuçları Tablo 2,3,4,5’de gösterilmiştir. 

Tablo-2: Kuzu Karkas Haftalık Fiyat Endeksi Birim Kök Test Sonuçları (TL) 
  
 Kuzu 
Karkas 
(TL) 
  

ADF PP 
Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

t İstatistiği 
Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri 

Intercept  -0.721253  0.8386  -23.45335  0.0000  -0.910792  0.7843  -23.06741  0.0000 
Trend  -1.600270  0.7914  -23.43666  0.0000  -1.934265   0.6344  -23.05332  0.0000 

None  1.300253  0.9512  -23.37617  0.0000  1.157171  0.9365  -22.97072  0.0000 
 

Tablo-3: Kuzu Karkas Haftalık Fiyat Endeksi Birim Kök Test Sonuçları ($) 
  
 Kuzu 
Karkas 
($) 
  

ADF PP 
Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

t İstatistiği 
Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri 

Intercept -1.520500 0.5223 -18.96836 0.0000 -1.520500 0.5223 -18.99341 0.0000 
Trend -3.059708 0.1177 -18.94970 0.0000 -3.161092 0.0941 -18.97535 0.0000 
None -0.724359 0.4024 -18.98121 0.0000 -0.717403 0.4055 -19.00600 0.0000 

 
Tablo-4: Dana Karkas Haftalık Fiyat Endeksi Birim Kök Test Sonuçları (TL) 

  
 Dana 
Karkas 
(TL) 
  

ADF PP 
Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

t İstatistiği 
Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri 

Intercept -0.217238 0.9333 -17.49007  0.0000 -0.314089 0.9198 -17.46681  0.0000 
Trend -1.946821  0.6277 -17.49588  0.0000 -1.946821 0.6277 -17.46152  0.0000 

None 1.395479 0.9595 -17.41394  0.0000 1.284740 0.9498 -17.41184  0.0000 
 

Tablo-5: Dana Karkas Haftalık Fiyat Endeksi Birim Kök Test Sonuçları ($) 
  
 Dana 
Karkas 
($) 
  

ADF PP 
Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

t İstatistiği 
Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri t İstatistiği 

Olasılık 
Değeri 

Intercept -2.809453 0.0579 -15.56207  0.0000 -2.708047 0.0736 -15.58841  0.0000 
Trend -3.249510 0.0766 -15.54093  0.0000 -3.167424 0.0927 -15.56743  0.0000 
None -0.835140 0.3536 -15.56845  0.0000 -0.828117 0.3567 -15.59502  0.0000 
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Gerçekleştirilen ADF ve PP test sonuçlarına göre hem TL hem de $ değerleri 
üzerinden koyun ve dana karkas fiyat endekslerinin düzey seviyesinde durağan 
olmadıkları ancak 1. fark düzeylerinde ise durağan oldukları tespit edilmiştir. Buna göre 
test edilen endekslerin determinist oldukları hipotezi reddedilecektir ve endekslerin 
random hareket ettikleri kabul edilecektir. Endekslerin random hareket ettikleri 
kabulüne göre AEB dana ve koyun karkas et piyasalarının zayıf formda etkin olmadığı 
reddedilmektedir. 

AEB’nın zayıf formda etkin piyasalar olduğu ispatından sonra dana ve kuzu 
piyasalarının ortalama fiyat, işlem miktarı (kg) ve volatilitenin birbirleri arasında 
ilişkilerinin varlığı ve ilişkinin yönünün tespiti için GNA gerçekleştirilmiş ve analiz 
sonuçları Tabl0-6’da sunulmuştur.  

Tablo-6: Granger Nedensellik Analiz Sonuçları 
Değişkenler GN 

Yönü 
Gecikme 
Sayısı1 

P(F)İst. 
Olasılık 
Değeri 

Değişkenler GN 
Yönü 

Gecikme 
Sayısı1 

P(F)İst. 
Olasılık 
Değeri 

ln(dort)-ln(kort)  
ln(kort)-ln(dort) 

 
X 

5 
5 

0,0061
0,3525 

ln(dkg)-ln(kkg) 
ln(kkg)-ln(dkg) 

X 
X 

5 
5 

0,7334 
0,8037 

ln(dvol)-ln(kvol) 
ln(kvol)-ln(dvol) 

 
X 

5 
5 

0,0202
0,3351 

ln(kvol)-ln(kort) 
ln(kort)-ln(kvol) 

 5 
5 

0,0019 
0,0000 

ln(dvol)-ln(dkg) 
ln(dkg)-ln(dvol) 

X 5 
5 

0,0972
0,0076 

ln(kvol)-ln(kkg) 
ln(kkg)-ln(kvol) 

X 
X 

5 
5 

0,1477 
0,4412 

ln(dvol)-ln(dort) 
ln(dort)-ln(dvol) 

 5 
5 

0,0008
0,0000 

ln(kort)-ln(kkg) 
ln(kkg)-ln(kort) 

X  
X 

5 
5 

0,0900 
0,9206 

ln(dkg)-ln(dort) 
ln(dort)-ln(dkg) 

 
X 

5 
5 

0,0285
0,0930 

ln(dort)-ln(kvol)  
ln(kvol)-ln(dort) 

 
X 

5 
5 

0,0206 
0,6973 

GNA sonuçlarına göre dana ortalama fiyatları kuzu fiyatlarının nedeni iken kuzu 
ortalama fiyatları dana ortalama fiyatlarının nedeni değildir. Dana fiyatlarının 
volatilitesi kuzu fiyatlarının nedeni iken kuzu fiyatlarının volatilitesi dana fiyatlarının 
nedeni değildir. Dana işlem miktarı ve kuzu işlem miktarları birbirlerini karşılıklı olarak 
anlamlı bir biçimde etkilememektedir. Bu tespitlere bağlı olarak dana piyasası unsurları 
(işlem miktarı, fiyat ve volatilite) kuzu piyasası unsurlarını etkilemektedir. Ancak kuzu 
piyasasının dana piyasasına etkisi tespit edilememiştir. 

Dana piyasasında işlem miktarı ortalama fiyatın nedeni iken, ortalama fiyatın 
işlem miktarına etkisi bulunmamaktadır. Dana piyasasında ortalama fiyat ve volatilite 
karşılıklı olarak birbirlerinin nedenidir. Dana piyasasında işlem miktarı volatilitenin 
nedeni iken, volatilite işlem miktarının nedeni değildir. 

Kuzu piyasasında kuzu ortalama fiyatlar ile kuzu piyasası volatilitesi arasında 
karşılıklı nedensellik tespit edilirken diğer değişkenler arasında her hangi bir 
nedensellik tespit edilememiştir. Ancak dana piyasasının ortalama fiyatı kuzu 
piyasasının volatilitesinin tek yönlü nedeni olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak 
kuzu piyasasının dana piyasasına etkisi yokken, dana piyasası kuzu piyasasını 
etkilemektedir.  

 

                                                
1 AIC: Akaike information criterion 
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SONUÇ 

Türkiye’de kırmızı et gösterge fiyatı olarak kabul edilen AEB kuzu ve dana 
karkas fiyat endekslerinin rassal yürüyüş sergiledikleri ve buna göre endekslerinin 
geçmiş fiyat verilerine bağlı olmadan oluştuğu ve anlık verilerin fiyata yansıdığı kabul 
edilmektedir. 

Piyasalarda oluşan fiyatların anlık verilerin bir sonucu olarak kabul edildiğinde, 
etken unsurların içerisinde en önemli faktörün dana işlem miktarı olduğu 
anlaşılmaktadır. AEB bünyesinde kuzu fiyatları doğrudan dana fiyatlarından 
etkilenmekte ancak kuzu fiyatlarının dana fiyatlarına etkisi bulunmamaktadır. Bunun 
nedeni ise kuzu işlem miktarlarının dana işlem miktarlarının oldukça altında kalması 
olduğu düşünülmektedir. İşlem miktarının fiyat volatilitesine etkisi kabul edilirken 
fiyatların volatilitesinin işlem miktarına bir etkisi bulunmamaktadır. AEB’da ve dolaylı 
olarak Türkiye kırmızı et piyasasında gerçekçi fiyatların oluşmasında işlem 
miktarlarının büyük etken olduğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak AEB’nın işlem 
miktarının arttırılması fiyatların daha gerçekçi bir şekilde oluşmasına katkı 
sağlayacaktır.  
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Extensive Summary 
 

Introduction 

Food supply security is one of the most controversial issues in the modern 
world. The most fundamental aspect of food supply security is that the continuity of 
agricultural activities which means that the farmers' production continue at an adequate 
level. However, as a result of many researches, it is seen that the income, farmers earn 
from their production through their continuing activities, becomes the most important 
issue. Farmers' volatility in agricultural product prices makes their budgets, in other 
words financial planning difficult.    Accordingly, in order to increase the realism of the 
prices of agricultural products, the Commodity Exchange, operating under the Turkish 
Chamber of Commerce and Industry Law No. 5174 dated 18.05.2004, had the final 
legal arrangement. The Ankara Mercantile Exchange started its activities in 1927 and 
became specialized in 1960 as AMM (Ankara Meat Market). 

The reason for the fact that AMM is the indicator price source in red meat 
market in Turkey, the effectiveness of prices in the stock market is of great importance 
in terms of livestock financing. In the first part of the study, the effective market 
structure of the stock market is explained theoretically while in the second part, the 
studies considered important in the related literature are summarized and in the 
application section, the market activity unit root tests of AMM are analysed. 

Effective Market Hypothesis 

The effective market hypothesis is to realistically determine market prices based 
on the symmetric distribution of information. Market efficiency are explained in three 
categories as weak form, semi-powerful and strong form of activities (Zeren, et al., 
2013: 142; Fama, 1970: 385). 

Ankara Meat Market 
The Dersaadet Bond Stock Exchange, established in 1866 by the decree of the 

Ottoman Empire, is accepted as the first stock market (Ceylan, 2001:371). The first 
commerce exchange was established in İzmir in 1891 (Doğan, 2010: 47). According to 
TOBB (Turkish Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in 2017, 113 
commodity exchanges operate in Turkey. Ankara Commodity Exchange started its 
activities in 1927 under the name of Ankara Zahire Exchange and in 1960 it took its 
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name as Livestock and Meat Stock Exchange and has continued its activities until 
today. In addition, meat prices from official channels are AMM stock quotes (ATB, 
2017). 

Method 
The ATE's effectiveness is being explored using the weekly data for the 2010-

2016 period of the AMM (Ankara Meat Market) connected to the AME (Ankara 
Mercantile Exchange). There is no systematic daily transaction in the AMM and at least 
two days are processed every week. Accordingly, weekly time series were created by 
using weighted averages of purpose and daily values to ensure regularity of the time 
series over time intervals, and logarithms of these series were taken and analysed. There 
are two different price indexes for two different products in AMM. These are the lamb 
carcass meat price index and the beef carcass meat price index. separate stock market 
activity analyses were conducted for the two different indices. 

Time series for veal carcass meat: 
ln(dort): weekly beef carcass average unit meat price (TL/kg) 

ln(dmin): weekly beef carcass lowest unit meat price (TL/kg) 
ln(dmax): weekly beef carcass highest unit meat price (TL/kg) 

ln(dkg): weekly beef carcass total transaction amount (kg) 
ln(dtl): weekly beef carcass total transaction amount (TL) 

The procedures applied to the veal carcass meat time series were applied to the 
lamb carcass meat time series and the following time series were created. 

ln(kort): weekly lamb carcass average unit meat price (TL/kg) 
ln(kmin): weekly lamb carcass lowest unit meat price (TL/kg) 

ln(kmax): weekly lamb carcass highest unit meat price (TL/kg) 
ln(kkg): weekly lamb carcass total transaction amount (kg) 

ln(ktl): weekly lamb carcass total transaction amount (TL) 
The efficiency of the resulting carcass sheep and calf price indexes will be 

determined by testing the indexes as deterministic and random in the literature. The fact 
that a series is not stationary is considered as a result of being deterministic and it can 
provide a lot of gains different from the market by producing various functions over the 
series (Yavuz, 2015: 283; Enders, 2010). It is understood that the resulting index 
depending on that is ineffective. 

ADF and PP unit root tests were used to test the stability of the series under 
investigation. In order to investigate the effect of inflation when unit root tests were 
performed, indices were examined separately on TL and $ units. 

It is suggested to use extreme value volatility estimators along with historical 
variance and standard deviation data on the time series for the determination of 
volatility (Yavuz, 2015: 428; Parkinson, 1980). The highest and lowest price data are 
used in the calculation of overvaluation volatility estimators during the day or during 
the price formation period (Yavuz, 2015: 428). The time series, lamb and veal price 
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indices for the study were calculated using the extreme value volatility estimators (1) 
and weekly volatility time series for each index were established. 

 

                (1)  
: Weekly volatility 

: highest price in t time 

: lowest price at t time 

  GCA (Granger Causality Analysis) was carried out with the aim of investigating 
the relationship between each variable and each other using the time series and volatility 
time series that were created earlier. 

Findings 

 Unit root tests performed on the variables defined in the application section were 
performed on both TL and $ values. 

Based on the ADF and PP test results, both sheep and calf carcass price indexes 
on both TL and $ values were found not to be stable at the level but stable at the 1 st 
degree of difference. Accordingly, the hypothesis that the tested indices are 
deterministic will be rejected and the indices will assume to be random movements. 
According to the assumption that the indices are moving randomly, the AMM denies 
that beef and sheep meat markets are not active in weak form. 

After the AMM proved to be effective market in weak form, the GCA was 
carried out to determine the relationship between the average price of the beef and lamb 
markets, the amount of transactions (kg) and the interrelationships between volatilities 
and their relationship. 

According to GCA results, the average prices of calves are the reason for the 
prices of lamb, while the prices for lamb are not the prices of calf average prices. While 
the volatility of beef prices is the reason for the price of lamb, the volatility of lamb 
prices is not the reason for the price of beef. The amount of veal treatment and the 
amount of lamb treatments do not significantly affect each other in a mutually 
significant manner. Depending on these determinations, the elements of calf market 
(transaction volume, price and volatility) affect lamb market components. However, the 
influence of the lamb market on the calf market has not been determined. 

In the veal market, the transaction amount is the average price, while the average 
price has no effect on the transaction amount. The average price and volatility in the 
veal market are mutually the cause of each other. While the amount of transaction in the 
calf market is the reason for the volatility, the volatility is not the reason for the 
transaction amount. 

While mutual causality between lamb average prices and lamb market volatility 
was determined in lamb market, no causality was found among other variables. 
However, the average price of the calf market has been determined to be the one-way 
reason for the volatility of the lamb market. Accordingly, while the lamb market has no 
effect on the calf market, the calf market affects the lamb market. 
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Conclusion 

It is accepted that the AMM lamb and beef carcass price indexes, which are 
accepted as the red meat indicator price in Turkey, exhibit random progress and 
accordingly their indices are not related to the past price data and the instant data is 
reflected in the price. 

When the prices in the markets are considered as a result of the instantaneous 
data, it is understood that the most important factor among the factors is the amount of 
beef processing. In the AMM, lamb prices are directly affected by beef prices, but lamb 
prices have no effect on beef prices. The reason for this is thought to be that the lamb 
processing quantities are well below the calf processing quantities. There is no effect on 
the transaction amount of the volatility of the prices when the transaction amount is 
considered as the effect on the price volatility. In the AMM and indirectly, it is 
understood that the amount of transactions is a major factor in realistic prices in red 
meat market. Accordingly, increasing the transaction volume of the AMM will 
contribute to a more realistic price formation. 
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Özet 
Günümüz yoğun rekabet koşulları, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek ve 

hızla artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi sebeplerle insanlar her geçen gün 
çalışma ortamında daha fazla vakit geçirmek zorunda kalmaktadır. Çalışma ortamında 
geçirilen fazladan saatler karşılıklı çatışmaları arttırmakta ve stresi yükseltmektedir. 
Yapılan çalışmaların sonuçları ise stresin psikolojik şiddetin temel nedenlerinden biri 
olduğunu göstermektedir. Sağlık çalışanları çalışma koşullarından ve yaptıkları işin 
öneminden dolayı stres olgusunu oldukça fazla yaşamaktadırlar. Bu araştırma ile sağlık 
çalışanlarının psikolojik şiddete maruz kalmalarının örgütsel bağlılıklarına etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki sağlık örgütlerinde 
görev alan sağlık çalışanları oluşturmuştur. Tüm evrene ulaşmak mümkün 
olmadığından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 390 kişilik örneklem grubu 
üzerinden hareket edilmiştir. Araştırmanın problemini desteklemek üzere yapılan 
analizler sonucunda sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları psikolojik şiddet artarken 
devamlılık bağlılıkları da artmakta ancak duygusal bağlılıkları ve normatif bağlılıkları 
azalmaktadır. 

Anahtar kelimeler:  Psikolojik şiddet, Örgütsel bağlılık, Sağlık çalışanları 
Abstract 

Due to today's intense competition conditions, adaptation to developing 
technology and meeting the needs of rapidly growing population, people are forced to 
spend more time in working environment. The extra hours spent in the working 
environment increase the conflicts and the stress. The results of the studies show stress 
is the basic cause of mobbing. Health workers are experiencing a great deal of stress 
due to their working conditions and the importance of their job. This research was 

1Bu çalışma, Danışman Yrd. Doç. Dr. Ercan YAVUZ yönetiminde hazırlanmış Psikolojik Şiddetin (mobbing) 
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edilmiş Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir. 
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conducted with the purpose of determining the effect of psychological violence on 
organizational commitment of healthcare workers. This research has targeted the 
healthcare workers located in the province of Ankara. The study was limited to a 
coincidental sample group of 390 health workers. The final analysis shows that, with 
the increase of psychological violence exposure, it has been observed that while the 
healthcare workers’ continuance commitment increases their emotional and normative 
commitment decreases. 

Keywords: Mobbing, Organizational commitment, Healthcare workers 
Giriş 

Örgütlerde iş arkadaşları ve üstlerle olan ilişkiler, çalışanların sosyal çevresiyle 
ilişkilerini oluşturur. Çalışanlar, içinde bulundukları sosyal çevreden etkilenirler. 
Bireylerin zamanlarının büyük bölümünü iş ortamında geçirdikleri göz önüne 
alındığında, iş ortamındaki sosyal ilişkilerin hayatlarında çok büyük yer tuttuğu 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

Gökçe (2008), çalışanların aralarında kurdukları doğal iletişim biçiminin, örgütün 
biçimsel iletişiminden daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Örgütteki sosyal 
ortamdan doyum sağlayan kişi, örgüte bağlılık da gösterir. Dolayısıyla örgüt 
içerisindeki olumlu sosyal ortam örgütsel bağlılığı arttırırken, çatışmalar stres 
kaynaklarını oluşturur. Çatışmalar örgütsel ortamın ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte 
optimum düzeyde kalması sağlanarak yenilik ve iyileştirmeler için itici güç olarak 
kullanılmalıdır. Çözüme faydası olmayan çatışmalar psikolojik şiddete neden olabilir 
(Stadler, 2006:1). Bireylerin çalışma yaşamında başarılı olabilmek için yeni teknolojik 
gelişmelere ayak uydurmaya çalışması ve zamanlarının büyük çoğunluğunu çalışma 
ortamında geçiriyor olmaları stres düzeylerini yükseltmektedir. Stres üzerine yapılan 
araştırmalar ise yaşanan şiddetli stresin psikolojik şiddetin sonucu olduğu kadar, önemli 
öncülerinden biri olduğunu da ortaya koymuştur. (Leymann ve Gustafsson, 2014:43;). 

Leymann (1996) psikolojik şiddet kavramını çalışma ortamında bir ya da daha 
fazla bireyin, bir ya da daha fazla birey tarafından neredeyse her gün ve birkaç aylık 
periyotlarla saldırıya uğradığı (kötü davranışlar, dedikodu vb.) bir sosyal etkileşim 
olarak tanımlar. Bu etkileşim sonunda kişi neredeyse çaresiz kalır ve kovulma 
tehlikesiyle karşılaşır. Tınaz (2006), psikolojik şiddetin, örgüt içerisindeki rekabetten 
kaynaklanan baskılarla ortaya çıktığını ancak şiddetinin ve büyüklüğünün sık sık işten 
istifalara götüren bir olgu olduğunu belirtir. Psikolojik şiddet tanımlamalarında öne 
çıkan üç kavram bulunmaktadır; sıklık, süreklilik ve güç farklılıkları. Bir olgunun 
psikolojik şiddet olduğunu söyleyebilmek için en az altı aydır uygulanıyor olması 
gerekmektedir (Leymann ve Gustafsson, 1996:252). 

Psikolojik şiddet, mağduru olumsuz etkilediği kadar, psikolojik şiddetin 
uygulandığı örgütü de olumsuz etkilemektedir (Leymann, 1996:173). Psikolojik şiddeti 
önlemek için alınacak tedbirlerin maliyeti psikolojik şiddetin sonuçlarından daha düşük 
maliyetlidir (Resch ve Schubinski, 1996:295). Bununla birlikte uygun önlemler 
alınmazsa psikolojik şiddetin hem örgütsel hem de bireysel sonuçları kaçınılmazdır. 
Örgütsel açıdan bakıldığında, işletmeler psikolojik şiddet sonucunda kilit insanları 
yitirirler, işgücü devir oranı aniden artar (Nield, 1996:247), nifak oluşur (Tınaz, 
2006:158), örgüt içerisindeki işçi dönüşüm oranı yükselir, vb. birçok örgütsel sonuç 
ortaya çıkar. Bireysel olarak bakıldığında ise, psikolojik şiddete maruz kalan birey işte 
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daha fazla hata yapmaya başlar, iş tatmini azalır (Yavuz ve Başar, 2014:74), çeşitli 
fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri yaşamaya başlar. Psikolojik şiddetin süresi 
uzadıkça etkisi de artar. Kişi önce ruhsal ardından fiziksel sağlık problemleri yaşamaya 
başlar (Groeblinghoff ve Becker, 1996:289).  Birey sağlığına kavuşmak için doktora, 
ilaca ve çeşitli tedavi yöntemlerine paralar döker. Psikolojik şiddet sürdükçe kişi işinden 
ayrılma yoluna başvurabilir. Düzenli gelirini kaybeden kişinin sosyal ilişkileri ve aile 
ilişkileri de bu durumdan etkilenir.  

İşini kaybetmek sadece bireyi olumsuz etkileyen bir sonuç değildir. Örgütlerin 
varlığını sürdürmesi örgütün kaynaklarının verimli kullanılmasına bağlıdır. İnsan ise bu 
kaynakların başında gelmektedir. İnsan kaynağının verimli kullanılabilmesi için, 
kaynağın kendini örgüte ait ve bağlı hissetmesi gerekir. Meyer ve Allen (1988) insan 
kaynağının kendini örgüte bağlı hissetmesini bireyin işe başladıktan sonraki süreçte işle 
ilgili edindiği ve algıladığı tecrübelere bağlı olduğunu ifade etmektedir.  

Bireylerin örgütün amaçlarını ve değerlerini kabul etmesi, bu amaç ve değerlere 
sıkı sıkıya bağlı olması, örgüt için gönüllü ve istekli bir çalışma gayreti içinde 
bulunması literatürde örgütsel bağlılık kavramıyla ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık, 
örgüte sevgi duyma ya da onunla özdeşleşmedir. Böyle bir sevgi, özellikle iş görenin, 
örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir şekilde inandığında ve/veya örgüt üyeliğini 
sürdürme noktasında güçlü bir istek taşıdığında geliştirilen duygusal bir tepki olduğu 
söylenebilir (Kim, Leong ve Lee, 2005:24). Meyer ve Allen (1997) örgütsel bağlılığı 
bireyin örgütsel hedeflere ve değerlere inanması, kabul etmesi, örgütün bir parçası 
olmak için çaba göstermesi ve bireylerin organizasyonla ilişkisi ile şekillenen ve 
organizasyonun sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sağlayan davranış olarak 
tanımlamaktadırlar. Literatürde örgütsel bağlılık kavramına ilişkin birçok tanım ve 
sınıflama (Scholl, 1981; Mowday, Porter and Steers, 1982; Morrow, 1983; Reicher, 
1985; Griffin and Bateman, 1986) bulunmaktadır. Bu çalışmada Allen ve Meyer (1990) 
tarafından ortaya atılan örgütsel bağlılık modeli ele alınmıştır. Duygusal bağlanma, 
algılanan maliyetler ve zorunluluk (Allen ve Meyer, 1990; Meyer ve Allen, 1991; 
Meyer ve Allen, 1997) olguları etrafında toplanan bu boyutlar daha çok “bir birey niçin 
çalıştığı örgütte kalmaktadır” sorusunu yanıtlar niteliktedir (Sağlam Arı ve Ergeneli, 
2003:131).  

Psikolojik şiddet ve örgütsel bağlılık konuları hakkında yapılmış birçok araştırma 
bulunmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmalar genel olarak eğitim sektörü üzerinde 
yoğunlaşmıştır.  ERA Research & Consultancy ve Futurebrigth araştırma ortaklığı 
(2012) tarafından Türkiye’de psikolojik şiddet araştırması yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların %10’u kendisinin, %6’sı ise bir yakınının 
psikolojik şiddet ile karşılaştığını belirtmiştir. En sık yaşandığı belirtilen psikolojik 
şiddet türleri arasında genel olarak yıldırma, yıpratma, kapasitenin üzerinde iş yüklemek 
ve alay, küçük düşürmek ve hakaret gelmektedir. Psikolojik şiddet ile başa çıkma 
yollarına bakıldığında ise mağdurların fazla bir çıkış noktası olmadığına, başa çıkma ve 
mücadele yollarını sınırlı gördüklerine değinilmektedir. Genellikle işi kaybetme 
korkusu ile çatışmaya girmekten kaçınılmakta ve süreç kabullenilerek, iş hayatı 
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Psikolojik şiddetin arttığı durumlarda, mağdurlar durumu 
psikolojik şiddet uygulayan kişi ile paylaşmakta, rahatsızlıklarını dile getirmektedirler. 
Bu noktada işi kaybetme riskinin göze alınması, alternatiflerin varlığı, durumu gören, 
bilen tanıkların olması, aynı kişi tarafından psikolojik şiddete maruz kalan başkalarının 
varlığı mağdurun süreçle başa çıkmasını kolaylaştıran faktörler olarak görülmektedir. 
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Sağlık çalışanları yaptıkları işin muhteviyatı gereği yoğun stres altında 
bulunmaktadırlar. Son yıllarda sağlık kuruluşlarında yaşanan psikolojik ve fiziksel taciz 
olayları çokça basına yansımaktadır. Bireylerin işine bağlı olması ve işini sevmesi işini 
daha iyi yapmasını sağlayan etmenlerdendir. Yapılan iş sağlıkla ilgili olduğunda ise 
hayati önem taşımaktadır. Bu özelliğine rağmen literatürde sağlık alanında sıklıkla 
yaşanan psikolojik şiddet olayları ve bunların örgütsel sonuçlarından olan örgütsel 
bağlılığın birlikte ele alındığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın ilgili 
alana katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın konusu; sağlık 
çalışanlarının psikolojik şiddete maruz kalmalarının örgütsel bağlılıklarına etkisi olarak 
belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının psikolojik şiddet yaşamalarıyla birlikte; duygusal 
bağlılıklarının, devamlılık bağlılıklarının ve normatif bağlılıklarının demografik 
özelliklerine göre farklılık yaratıp yaratmadığı da problem olarak ele alınmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları psikolojik şiddetin 
örgütsel bağlılıklarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın yürütülmesinde genel 
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Ankara İlindeki hizmet örgütleri altında yer 
alan sağlık çalışanları üzerine yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 2015 
yılı verilene göre Ankara ilinde 52 adet kamu hastanesi ve 36 adet özel hastane 
bulunmaktadır. Yine aynı kurumdan alınan bilgiye göre Ankara ilinde yer alan bu 
hastanelerde çalışan 49.388 sağlık personeli bulunmaktadır (TUIK, 2015). Zaman ve 
kaynak sıkıntısı nedeniyle araştırma örneklem üzerinden yürütülmüştür.  

İlgili literatürde (Arıkan, 2000; Baş, 2001; Çil, 2003) örneklem büyüklüğünün 
hesaplanmasına yönelik çeşitli formüller verilmekle birlikte bu araştırmada Yamane 
(2001) tarafından belirtilen aşağıdaki formülden yararlanılmıştır: 

 
n: örneklem çapı 

N: yığın çapı 
Z: standart normal dağılım tablo değeri 

d= duyarlılık (0,05) 
p: bir bireyin örneğe seçilme olasılığı 

q: bir bireyin örneğe seçilmeme olasılığı 
p.q: araştırmaya konu olan özellikleri taşıyan bireylerin yüzdesi (0.25) 

 
formülü kullanılarak kolayda örneklem yöntemiyle evren için %95 güven 

aralığında ± %5 örnekleme hatası ile örneklem büyüklüğü n=381 olarak hesaplanmıştır. 
Çalışmada 390 kişiye ulaşılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Veri 
toplama aracının birinci bölümü demografik özellikleri tanımlamaya yöneliktir, ikinci 
bölümünde Heinz Leymann’ın 45 sorudan oluşan psikolojik şiddet ölçeğinden 
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faydalanarak uyarlanan psikolojik şiddet ölçeği (Mansur, 2008), üçüncü bölümünde ise 
Allen ve Meyer tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği (Al, 2007; Mansur, 2008) 
yer almaktadır. Ölçüm güvenirlik düzeyini saptamak amacıyla alpha modeli ve 
cronbach alfa güvenilirlik testleri kullanılmıştır. Uygulanan güvenirlik analizi 
sonucunda ölçekler için cronbach alfa katsayıları şu şekildedir: Psikolojik Şiddet 0,93; 
Örgütsel Bağlılık 0,84; Duygusal Bağlılık 0,81; Devamlılık Bağlılığı 0,80; Normatif 
Bağlılık 0,72. 

Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 
H1: Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmaları (a) duygusal bağlılığı, (b) 

devamlılık bağlılığını, (c) normatif bağlılığı etkiler. 
H2: Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmaları (a) cinsiyet, (b) medeni 

durum, (c) yaş, (d) öğrenim durumu, (e) çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri, (f) 
çalıştıkları örgütün ait olduğu sektör, (g) unvan (h) gelir durumu değişkenleri açısından 
farklılık gösterir. 

H3: Çalışanların örgütsel bağlılığı (a) cinsiyet, (b) medeni durum, (c) yaş, (d) 
öğrenim durumu, (e) çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri, (f) çalıştıkları örgütün ait 
olduğu sektör, (g) unvan (h) gelir durumu değişkenleri açısından farklılık gösterir. 

Bulgular 
Tablo 1’de araştırmaya konu olan araştırma grubunun genel yapısına yönelik 

tanıtıcı frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Buna göre katılımcıların %60,3’ü 
erkek, %39,7’si kadındır. Katılımcıların %60,8’i evli, %31,3’ü bekâr ve %7,9’u ise 
boşanmıştır. 

Tablo 1: Araştırma grubunun genel yapısına ilişkin tanıtıcı bilgilerin 
dağılımı 

Cinsiyet n % 
Kadın 155 39,7 
Erkek 235 60,3 
Medeni Durum n % 
Evli  237 60,8 
Bekâr 122 31,3 
Boşanmış 31 7,9 
Yaş n % 
20 ve altı 12 3,1 
21 - 30 109 27,9 
31 – 40 156 40,0 
41 – 50 87 22,3 
51 ve üzeri 26 6,7 
Çalıştığınız Örgütün Ait Olduğu Kurum Türü n % 
Kamu  208 53,3 
Özel 182 46,7 
Çalıştığınız Kurumdaki Hizmet Süreniz n % 
0 – 5 Yıl 202 51,8 
6 – 10 Yıl 96 24,6 
11 – 15 Yıl 30 7,7 
16 – 20 Yıl 47 12,1 
21 ve üzeri  15 3,8 
Unvanınız n % 
Doktor 104 26,7 
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Yardımcı Sağlık Personeli (YSP) 103 26,4 
Sağlık Memuru 84 21,5 
Personel 78 20,0 
Yönetici 21 5,4 
Gelir (TL) n % 
1.000,00 TL ve altı 46 11,8 
1.001,00 – 1.500,00 TL 54 13,8 
1.501,00 – 2.000,00 TL 48 12,3 
2.001,00 – 2.500,00 TL 91 23,3 
2.501,00 TL ve üzeri 151 38,7 

Katılımcıların %3,1’inin 20 yaş ve altında, %27,9’unun 21-30 yaş aralığında, 
%40’ının 31-40 yaş aralığında, %22,3’ünün 41-50 yaş aralığında ve %6,7’sinin ise 51 
yaş ve üzeri yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumlarına göre 
katılımcıların (%41,8) lisans eğitimine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 
%13,8’i ortaöğretim düzeyinde bir eğitime, %27,4’ü ön lisans düzeyinde bir eğitime ve 
%15,6’sı da lisansüstü bir eğitime sahiptir. Katılımcıların %53,3’ü kamu kurumunda 
çalışırken, %46,7’sinin özel bir kurumda çalışmaktadır.  Katılımcıların büyük bir 
çoğunluğunun (%51,8) 0-5 yıl aralığında bir süredir aynı kurumda çalıştıkları 
belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %24,6’sı 6-10 yıl aralığında bir süre, %7,7’si 11-15 
yıl aralığında bir süre, %12,8’i 16-20 yıl aralığında bir süre ve kalan %3,8’i ise 21 yıl ve 
üzerinde bir süredir aynı kurumda çalışmaktadır. Katılımcıların %26,7’sinin doktor, 
%26,4’ünün yardımcı sağlık personeli (Başhemşire, hemşire, ebe), %21,5’inin sağlık 
memuru (Teknisyen, Tekniker), %20’sinin personel (tıbbi sekreter, hasta bakıcı) ve 
%5,4’ünün yönetici vasfında görev yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların 
%11,8’i 1.000,00 TL ve altında, %13,8’i 1.001,00 – 1.500,00 TL arasında, %12,3’ü 
1.501,00 -2.000,00 TL arasında, %23,3’ü 2.001,00 -2.500,00 TL arasında ve %38,7’si 
2.501,00 TL ve üzerinde bir gelire sahiptir. 

Tablo 2: Araştırmaya katılan çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının 
örgütsel bağlılık ilişkisine yönelik bulgular 

Psikolojik Şiddet n r p 
Duygusal bağlılık 390 -,150 ,003 
Devamlılık bağlılığı 390 ,188 ,000 
Normatif bağlılık 390 -,181 ,000 

Tablo 3: Araştırmaya katılan çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının 
örgütsel bağlılık üzerinde etkisine ilişkin bulgular 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN R2 Beta t F p 
Duygusal bağlılık ,022 -,150 38,809 8,884 ,003 
Devamlılık Bağlılığı ,035 ,188 17,358 14,213 ,000 
Normatif Bağlılık ,033 -,181 21,908 13,173 ,000 

Çalışanların örgütsel bağlılıklarının psikolojik şiddete maruz kalmaları ile ilişkisi 
olup olmadığını görmek üzere korelasyon analizi uygulanmış ve sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde psikolojik şiddet ile devamlılık bağlılığı arasında 
pozitif yönde (p<0,05; r =,188), duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında ise 
negatif (p<0,05; r =-,150; -,188) yönde ilişki olduğu görülmektedir. Değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamak üzere regresyon analizi yapılmıştır (Tablo 3). 
Psikolojik şiddet (a) duygusal bağlılığı %2, (b) devamlılık bağlılığını %3 ve (c) 
normatif bağlılığı ise %3 (R2=,022; ,035; 0,33) oranında etkilemektedir. Aynı zamanda 
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psikolojik şiddetin duygusal bağlılık ve normatif bağlılık üzerinde negatif yönde 
(p<0,05; Beta: -0,150; -,181), devamlılık bağlılığı üzerinde ise pozitif yönde (p<0,05; 
Beta: ,188) etkisi vardır. Bu bağlamda H1 hipotezi desteklenmiştir. Yapılan analizler 
sonucu sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları psikolojik şiddet arttığında duygusal 
bağlılıkları ve normatif bağlılıkları azalırken, devamlılık bağlılıkları artmaktadır.   

Tablo 4a: Araştırmaya katılan çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının 
tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi 

Tablo 4b: Araştırmaya katılan çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının 
tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi 

 
 

Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n X  σ t s.d. p 

CİNSİYET Erkek 155 1,43 0,45 -1,126 388 0,261 Kadın 235 1,49 0,51 

SEKTÖR Kamu 208 1,51 0,53 2,413 388 0,016 Özel 182 1,39 0,39 

 
 

Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n X  σ F s.d. p 

MEDENİ 
DURUM 

Evli 237 1,46 0,47 
,669 2 0,513 Bekâr 122 1,47 0,50 

Boşanmış 31 1,36 0,40 

YAŞ 

20 yaş ve altı 12 1,21 0,18 

4,102 4 0,003 
21-30 yaş 109 1,52 0,54 
31-40 yaş 156 1,45 0,48 
41-50 yaş 87 1,51 0,41 
50 ve üzeri 26 1,17 0,16 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

İlköğretim 5 1,74 0,26 

1,287 4 0,275 
Ortaöğretim 54 1,51 0,47 
Ön lisans 107 1,50 0,56 
Lisans 163 1,41 0,42 
Lisansüstü 61 1,44 0,44 

HİZMET 
SÜRESİ 

0-5 yıl 202 1,44 0,46 

3,013 4 0,018 
6-10 yıl 96 1,49 0,56 
11-15 yıl 30 1,59 0,37 
16-20 yıl 47 1,49 0,40 
21 ve üzeri 15 1,10 0,07 

UNVANI 

Doktor 104 1,47 0,49 

2,839 4 0,024 
YSP 103 1,35 0,30 
Sağlık Memuru 84 1,55 0,62 
Personel 78 1,51 0,48 

GELİR 
DURUMU 

1.000,00 TL ve altı 46 1,60 0,48 

1,846 4 0,119 
1.001,00-1.500,00 TL 54 1,42 0,36 
1.501,00-2.000,00 TL 48 1,42 0,41 
2.001,00-2.500,00 TL 91 1,38 0,39 
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Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmaları (a) cinsiyet, (b) medeni durum, 
(c) yaş, (d) öğrenim durumu, (e) çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri, (f) çalıştıkları 
örgütün ait olduğu sektör, (g) unvan (h) gelir durumu değişkenleri açısından 
incelenmiştir. Yapılan iki bağımsız t testi sonucuna göre (Tablo 4a); psikolojik şiddete 
maruz kalmak sektör değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterirken (p=0,016), 
cinsiyet değişkeni açısından göstermez (p=0,261).  Yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonucuna göre (Tablo 4b) ise psikolojik şiddete maruz kalmak yaş, hizmet 
süresi ve unvan değişkenleri (p=0,003; 0,018; 0,024) açısından anlamlı bir farklılık 
gösterirken, medeni durum, öğrenim durumu ve gelir durumu değişkenleri (p=0,513; 
0,275; 0,199) açısından anlamlı bir farklılık göstermez. H2 hipotezi desteklenmiştir. 
Yaş, hizmet süresi ve unvan değişkenlerindeki anlamlı farklılığın hangi ikili 
grup/gruplardan kaynaklandığını tespit etmek üzere çoklu karşılaştırma Tukey testi 
yapılmıştır. Yaş değişkeni incelendiğinde 50 ve üzeri yaş grubunun 21-30; 31-40 ve 41-
50 yaş grubundan ortalamalar açısından farklılaştığı görülmüştür. Hizmet süresi 
değişkeni incelendiğinde 21 ve üzeri yıl hizmet süresine sahip olanların 6-10 yıl; 11-15 
yıl ve 16-20 yıl hizmet süresine sahip olan gruplardan ortalamalar açısından farklılaştığı 
görülmüştür. Unvan değişkeni incelendiğinde ise ortalamalar arasındaki farkın yardımcı 
sağlık personelleri ile sağlık memurları arasındaki ortalama farkından kaynaklandığı 
görülmüştür. 

Tablo 5a: Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının 
tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi 

Tablo 5b: Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının 
tanımlayıcı değişkenler açısından incelenmesi 

  
 

Grup İstatistiği Test İstatistiği 
 n X  σ t s.d. p 

CİNSİYET 

Duygusal Bağlılık Kadın 155 3,00 ,57 -,262 388 ,793 Erkek  235 3,02 ,48 

Devamlılık Bağlılığı Kadın 155 3,41 1,06 -2,901 388 ,004 Erkek  235 3,13 ,87 

Normatif Bağlılık Kadın 155 2,72 1,07 1,032 388 ,303 Erkek  235 2,62 ,78 

SEKTÖR 

Duygusal Bağlılık Kamu 208 3,03 ,45 ,870 388 ,385 Özel 182 2,99 ,58 

Devamlılık Bağlılığı Kamu 208 3,30 ,94 1,280 388 ,201 Özel 182 3,17 ,98 

Normatif Bağlılık Kamu 208 2,58 ,92 -1,831 388 ,068 Özel 182 2,75 ,89 

  
 

Grup 
İstatistiği Test İstatistiği 

 n X  σ F s.d. p 

MEDENİ 
DURUM 

Duygusal 
Bağlılık 

Evli 237 3,04 ,54 
1,142 2 ,320 Bekâr 122 2,96 ,49 

Boşanmış 31 2,98 ,33 

Devamlılık 
Bağlılığı 

Evli 237 3,23 1,01 
,030 2 ,971 Bekâr 122 3,25 ,85 

Boşanmış 31 3,27 1,03 

Normatif 
Bağlılık 

Evli 237 2,59 ,89 
3,000 2 ,051 Bekâr 122 2,82 ,94 

Boşanmış 31 2,53 ,82 
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YAŞ 

Duygusal 
Bağlılık 

20 yaş ve altı 12 3,12 1,17 

,984 4 ,416 
21-30 yaş 109 2,98 ,31 
31-40 yaş 156 3,04 ,41 
41-50 yaş 87 2,95 ,66 
50 ve üzeri 26 3,13 ,72 

Devamlılık 
Bağlılığı 

20 yaş ve altı 12 3,54 1,55 

2,120 4 ,078 
21-30 yaş 109 3,04 ,86 
31-40 yaş 156 3,26 ,95 
41-50 yaş 87 3,41 ,96 
50 ve üzeri 26 3,25 ,97 

Normatif 
Bağlılık 

20 yaş ve altı 12 3,25 1,44 

2,452 4 ,046 
21-30 yaş 109 2,50 ,93 
31-40 yaş 156 2,71 ,85 
41-50 yaş 87 2,64 ,96 
50 ve üzeri 26 2,82 ,47 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

Duygusal 
Bağlılık 

İlköğretim 5 2,90 ,09 

3,094 4 ,016 
Ortaöğretim 54 3,12 ,63 
Ön lisans 107 2,87 ,47 
Lisans 163 3,06 ,55 
Lisansüstü 61 3,05 ,31 

Devamlılık 
Bağlılığı 

İlköğretim 5 3,93 1,46 

2,437 4 ,047 
Ortaöğretim 54 3,48 1,20 
Ön lisans 107 3,28 ,95 
Lisans 163 3,19 ,82 
Lisansüstü 61 3,03 1,00 

Normatif 
Bağlılık 

İlköğretim 5 3,80 1,09 

10,738 4 ,000 
Ortaöğretim 54 2,88 ,86 
Ön lisans 107 2,50 ,82 
Lisans 163 2,84 ,76 
Lisansüstü 61 2,16 1,14 

HİZMET 
SÜRESİ 

Duygusal 
Bağlılık 

0-5 yıl 202 3,07 ,47 

2,722 4 ,029 
6-10 yıl 96 2,87 ,59 
11-15 yıl 30 3,09 ,49 
16-20 yıl 47 3,04 ,54 
21 ve üzeri 15 2,93 ,31 

Devamlılık 
Bağlılığı 

0-5 yıl 202 3,17 ,97 

2,784 4 ,026 
6-10 yıl 96 3,36 ,99 
11-15 yıl 30 3,64 ,88 
16-20 yıl 47 2,99 ,87 
21 ve üzeri 15 3,30 ,84 

Normatif 
Bağlılık 

0-5 yıl 202 2,69 ,93 

5,039 4 ,004 
6-10 yıl 96 2,38 ,94 
11-15 yıl 30 3,12 ,79 
16-20 yıl 47 2,68 ,78 
21 ve üzeri 15 3,02 ,47 

UNVAN 

Duygusal 
Bağlılık 

Doktor 104 2,92 ,46 

3,791 4 ,005 
YSP 103 3,11 ,59 
Sağlık Memuru 84 2,93 ,48 
Personel 78 3,02 ,34 
Yönetici 21 3,29 ,82 

Devamlılık 
Bağlılığı 

Doktor 104 3,17 1,00 

3,505 4 ,008 
YSP 103 3,18 ,71 
Sağlık Memuru 84 3,05 1,13 
Personel 78 3,55 ,97 
Yönetici 21 3,50 ,77 
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Çalışanların örgütsel bağlılığı (a) cinsiyet, (b) medeni durum, (c) yaş, (d) öğrenim 
durumu, (e) çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri, (f) çalıştıkları örgütün ait olduğu 
sektör, (g) unvan (h) gelir durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. Yapılan iki 
bağımsız t testi sonucuna göre (Tablo 5a); örgütsel bağlılık sektör değişkeni açısından 
anlamlı bir farklılık göstermezken (p>0,05), devamlılık bağlılığı alt boyutunda cinsiyet 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterir (p=0,004). Yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonucuna göre (Tablo 5b) ise örgütsel bağlılık medeni durum 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermezken (p>0,05)  yaş değişkeni normatif 
bağlılık alt boyutunda (p=0,46); öğrenim durumu değişkeni duygusal, devamlılık ve 
normatif bağlılık alt boyutlarında (p= ,016; ,047; ,000); unvan değişkeni duygusal, 
devamlılık ve normatif bağlılık alt boyutlarında (p= ,005; ,008; ,011); gelir durumu 
değişkeni devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında (p= ,004; ,020)  ve 
hizmet süresi değişkeni ise duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık alt boyutlarında 
(p= ,029; ,026; ,004) anlamlı bir farklılık göstermektedir. H3 hipotezi desteklenmiştir. 
Ortalamalar arasındaki farklılığın hangi ikili grup/gruplardan kaynaklandığını tespit 
etmek üzere çoklu karşılaştırma Tukey testi yapılmıştır. Yaş değişkeni incelendiğinde 
farklılığın 20 ve altı yaş grubu ile 21-30 yaş grubu arasındaki farklılıktan kaynaklandığı 
görülmüştür. Öğrenim durumu değişkeni incelendiğinde duygusal bağlılık alt boyutunda 
önlisans mezunlarının hem orta öğretim hem de lisans mezunlarından ortalamalar 
açısından farklılaştığı görülmüştür. Normatif bağlılık alt boyutunda ise lisansüstü 
mezunlarının ilköğretim, orta öğretim ve lisans mezunlarından farklılaştığı; önlisans 
mezunlarının ilköğretim, orta öğretim ve lisans mezunlarından farklılaştığı görülmüştür. 
Unvan değişkeni incelendiğinde duygusal bağlılık alt boyutunda yöneticilerin hem 
doktorlardan hem de sağlık memurlarından farklılaştığı görülmüştür. Devamlılık ve 
normatif bağlılık alt boyutlarında ise sağlık memurları ve personel arasında farklılık 
görülmektedir. Gelir durumu değişkeni incelendiğinde devamlılık bağlılığı alt 
boyutunda 2.001,00 -2.500,00 TL arası gelire sahip olanların hem 1.000,00 TL ve altı 
hem de 2.501,00 TL ve üstü gelire sahip olanlardan farklılaştığı; normatif bağlılık alt 
boyutunda ise 1.001,00 – 1,500,00 TL arası geliri olanların 1,5001,00 – 2.000,00 TL 
arası geliri olanlardan farklılaştığı görülmüştür. Hizmet süresi değişkeni incelendiğinde 

Normatif 
Bağlılık 

Doktor 104 2,69 1,05 

2,917 4 ,011 
YSP 103 2,61 ,74 
Sağlık Memuru 84 2,42 ,93 
Personel 78 2,88 ,83 
Yönetici 21 2,84 ,91 

GELİR 
DURUMU 

Duygusal 
Bağlılık 

1.000,00 ve altı 46 2,92 ,37 

,826 4 ,509 
1.001,00-1.500,00  54 3,08 ,40 
1.501,00-2.000,00 48 3,07 ,63 
2.001,00-2.500,00  91 2,98 ,40 
2.501,00 ve üzeri 151 3,01 ,60 

Devamlılık 
Bağlılığı 

1.000,00 ve altı 46 3,55 1,09 

3,855 4 ,004 
1.001,00-1.500,00  54 3,31 ,92 
1.501,00-2.000,00  48 3,05 1,05 
2.001,00-2.500,00  91 2,98 ,72 
2.501,00 ve üzeri 151 3,34 ,99 

Normatif 
Bağlılık 

1.000,00 ve altı 46 2,58 ,61 

2,775 4 ,020 
1.001,00-1.500,00  54 2,97 ,92 
1.501,00-2.000,00  48 2,39 ,97 
2.001,00-2.500,00  91 2,66 ,79 
2.501,00 ve üzeri 151 2,65 1,00 
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duygusal bağlılık alt boyutunda 0-5 yıl hizmet süresi olanların 6-10 yıl hizmet süresi 
olanlardan; devamlılık bağlılığı alt boyutunda 11-15 yıl hizmet süresi olanların 16-20 
yıl hizmet süresi olanlardan; normatif bağlılık alt boyutunda ise 6-10 yıl hizmet süresi 
olanların 11-15 yıl hizmet süresi olanlardan farklılaştığı görülmüştür. 

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın problemini desteklemek üzere çeşitli analizler yapılmıştır. Birincil 
ve ikincil veri kaynakları incelenmiştir. Tüm bu çalışmalar neticesinde ise şu sonuçlara 
varılmıştır: 

Demografik değişkenlerin psikolojik şiddet üzerinde anlamlı farklılıklar yaratıp 
yaratmadığı bu çalışmanın sorularından birini oluşturmuştur. Demografik değişkenler 
açısından yapılan incelemeler ortaya koymuştur ki, çalışanların kadın ya da erkek 
olması psikolojik şiddet açısından anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Literatürdeki 
benzer çalışmalarda da çoğunlukla cinsiyet değişkeni psikolojik şiddeti etkilemez 
sonucuna ulaşılmıştır. Nield (1996) Avusturya’da sağlık çalışanları üzerine yaptığı bir 
araştırmada kadın çalışanların erkeklere göre psikolojik şiddetten daha fazla şikâyet 
ettiğini, ancak psikolojik sağlık açısından aralarında bir farklılık olmadığını tespit 
etmiştir. Polat (2011) ise çalışanların psikolojik taciz algısının örgütsel bağlılıkla 
ilişkisini ölçtüğü çalışmasında cinsiyet değişkeninin psikolojik taciz algısında anlamlı 
bir farklılık yarattığını tespit etmiştir.  

Medeni durum değişkeni açısından bakıldığında, çalışanların evli, bekâr ya da 
boşanmış olması maruz kalınan psikolojik şiddet üzerinde anlamlı bir değişiklik 
yaratmamaktadır. Psikolojik şiddet ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine çalışan Polat 
(2011), Mansur (2008) ve Mutlu (2013) çalışmalarında katılımcıların medeni 
durumlarının psikolojik şiddet üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık yarattığını 
tespit etmişlerdir.  

Çalışanların yaş değişkeninin maruz kalınan psikolojik şiddet üzerinde anlamlı bir 
farklılık yarattığı görülmüştür. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde; psikolojik 
şiddete en fazla maruz kalanların 21-30 yaş aralığında olduğu, öte yandan 50 yaş ve 
üzeri kişilerin ise psikolojik şiddete en az maruz kalan grup oldukları tespit edilmiştir. 
Meslek hayatının ilk dönemlerinde kişilerin daha fazla psikolojik şiddete maruz kaldığı, 
emeklilik yaşı gelmiş ya da yaklaşmış olanların ise daha az psikolojik şiddete maruz 
kaldığı söylenebilir. Leymann (1996) bu durumun sebebini 40 yaşından büyük olan 
çalışanların psikolojik şiddete uğrasalar bile örgütten ayrılmak istemediklerini bunun 
nedeninin istihdamdan uzaklaşma ve iş bulma ihtimalinin minimuma inmesi 
olabileceğini öne sürmektedir. Ancak işlerin karşılıklı bağımlılığından doğan çatışmalar 
ile psikolojik şiddet kavramının sıkça karıştırılır olması bu iki grubun psikolojik şiddet 
algısını farklılaştırıyor olabilir. Polat (2011) çalışmasında yaş değişkeninin psikolojik 
tacizin itibara yönelik saldırılar alt boyutunu etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Kurtbaş 
(2011) ise yaş değişkeninin psikolojik şiddetin sosyal ilişkilere saldırılar alt boyutunda 
anlamlı bir farklılık yarattığını belirtmektedir.  

Çalışanların mezun oldukları eğitim seviyesi psikolojik şiddet üzerinde anlamlı 
bir farklılık yaratmamakla birlikte, çalışanların eğitim seviyesi arttıkça maruz kalınan 
psikolojik şiddete ilişkin ortalamaların düştüğü görülmüştür. Literatürdeki benzer 
araştırmalarda da aynı sonucun elde edildiği tespit edilmiştir. 
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Psikolojik şiddeti etkileyen diğer bir kavram, katılımcıların çalıştıkları örgütteki 
hizmet süreleri değişkenidir. Bu sonuç benzer çalışmalardan farklılık göstermektedir. 
Yapılan incelemelerde benzer çalışmaların psikolojik şiddetin hizmet yılı değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık yaratmadığını ortaya koydukları gözlemlenmiştir.  Ayrıca 
katılımcıların ankete verdikleri cevaplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde en fazla 
psikolojik şiddete maruz kalanların 11-15 yıl aralığında çalışanlar olduğu tespit 
edilmiştir. Öte yandan 21 yıl ve üzeri çalışanların ise en az psikolojik şiddete maruz 
kaldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç 50 yaş ve üzeri kişilerin psikolojik şiddete en az 
maruz kalan grup olduğu bulgusunu da destekler niteliktedir. 

Kamu sektöründe çalışan bireylerin psikolojik şiddete daha fazla maruz kaldıkları 
tespit edilmiştir. Bu sonuç benzer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Yapılan 
incelemelerde benzer çalışmaların psikolojik şiddetin sektör değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık yaratmadığını ortaya koydukları gözlemlenmiştir. Sektörel bu farklılığın 
sebebi Türkiye’de sağlık hizmetinin ücretsiz olmasından dolayı kamuda çalışan sağlık 
çalışanlarının daha fazla hastayla karşı karşıya kalması olabilir.  

Yapılan analizler sağlık memurlarının ve personelin en fazla psikolojik şiddete 
maruz kaldıklarını göstermiştir. Öte yandan yönetici statüsünde çalışanlar ise en az 
psikolojik şiddete maruz kalan çalışanlar arasındadır. Kurtbaş (2011)  unvan 
değişkeninin psikolojik şiddetin, bir tek, kişinin sağlığına doğrudan saldırılar alt 
boyutunda anlamlı farklılık yaratmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte gelir 
seviyesinin psikolojik şiddet açısından farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç 
benzer çalışmalarla tutarlılık göstermektedir.  

Çalışanların örgütsel bağlılıklarının tanımlayıcı değişkenler açısından farklılık 
yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Örgütsel bağlılığın alt boyutlarının cinsiyet değişkeni 
açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmış olup; analiz sonucunda çalışanların 
cinsiyetleri ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasında devamlılık bağlılığı alt boyutunda 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kadın sağlıkçılar daha 
yüksek devamlılık bağlılığı ortalamasına sahiptir. Bununla birlikte ortalamalara 
bakıldığında kadın çalışanların duygusal ve normatif bağlılık eğilimlerinin de 
erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir. Benzer çalışmalar incelendiğinde örgütsel 
bağlılık alt boyutlarının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediği 
sonucuna ulaşılmıştır ki bu sonuç bu çalışmanın bulgularından farklılık göstermektedir.  

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının medeni durum değişkeni açısından 
farklılık gösterip göstermediği araştırılmış; analiz sonucunda örgütsel bağlılık alt 
boyutlarında medeni durum değişkeninin anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit 
edilmiştir. Polat (2011) çalışmasında medeni durum değişkeninin örgütsel bağlılık 
üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığını tespit etmiştir. Gülle (2013) ise medeni durum 
değişkeninin örgütsel bağlılığın özdeşleşme boyutunda anlamlı bir farklılık yarattığını 
tespit etmiştir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının yaş değişkeni açısından farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmış; normatif bağlılık alt boyutunda istatistiki açıdan 
anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Ankete verilen cevaplar neticesinde normatif 
bağlılık alt boyutunun yaşlara göre farklılığı incelendiğinde;  20 yaş ve altında olan 
katılımcıların normatif bağlılık eğilimlerinin diğer yaş gruplarına göre daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılığın tüm alt boyutlarına bakıldığında 21-30 yaş 
aralığındaki katılımcıların genel olarak en düşük bağlılık oranlarına sahip olduğu 
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görülmektedir. Buradan yola çıkarak çalışanların mesleğe başladıktan sonraki on yıl 
içerisinde tüm alt boyutlarda ciddi bir bağlılık azalması yaşadığı söylenebilir. Demirgil 
(2008) çalışmasında yaş değişkeninin anlamlı bir değişiklik yaratmadığını belirtirken 
Aras (2012) yaş değişkeninin örgütsel bağlılığın özdeşleşme alt boyutunda anlamlı bir 
farklılık yarattığını tespit etmiştir. Şahin (2012) ise yaş değişkeninin hem örgütsel 
bağlılıkta hem de alt boyutu olan duygusal bağlılıkta anlamlı bir farklılık yarattığını 
belirtmektedir.   

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının öğrenim durumu değişkeni açısından 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışanların öğrenim durumları ile örgütsel bağlılık 
alt boyutları arasında istatistiksel açıdan tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık vardır. 
Bu sonuç benzer çalışmalarla tutarlılık gösterirken Gülle (2013) çalışmasında eğitim 
düzeyi değişkeninin örgütsel bağlılığın uyum, özdeşleşme ve içselleştirme alt 
boyutlarında anlamlı bir farklılık yarattığını tespit etmiştir. Ayrıca ankete verilen 
cevaplar neticesinde örgütsel bağlılık alt boyutlarının öğrenim durumuna göre farklılığı 
incelendiğinde; ilköğretim mezunu olan katılımcılar en düşük duygusal bağlılık 
düzeyine sahipken ortaöğretim mezunu katılımcılar en yüksek duygusal bağlılığa 
sahiptirler. İlköğretim mezunu katılımcılar devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt 
boyutlarında en yüksek bağlılığa sahipken, lisanüstü mezunu katılımcıların bu iki alt 
boyutta da en düşük bağlılık düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak 
ortalamalara bakıldığında öğrenim durumu arttıkça örgütsel bağlılık düşer diyebiliriz. 

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri 
değişkeni açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Analiz sonucunda 
çalışanların çalıştıkları örgütteki hizmet süreleri ile örgütsel bağlılık alt boyutları 
arasında istatistiksel açıdan tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Gülle (2013) çalışmasında kıdem yılı değişkeninin, Mutlu (2013) hizmet yılı 
değişkeninin örgütsel bağlılığın özdeşleşme alt boyutunda anlamlı bir farklılık 
yarattığını tespit etmişlerdir. Aras (2012) ise kıdem değişkeninin içselleştirme 
boyutunda farklılık yarattığına dikkat çekmektedir. Ayrıca katılımcıların ankete 
verdikleri cevaplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde tüm alt boyutlarda en fazla 
bağlılık gösterenlerin 11-15 yıl aralığında çalışanlar olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan 
6-10 yıl aralığında çalışanların ise en az duygusal bağlılık ve normatif bağlılık 
duydukları tespit edilmiştir. En az devamlılık bağlılığı duyan grup ise 16-20 yıl arası 
hizmet süresi olan sağlık çalışanlarıdır.  

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının çalıştıkları sektör değişkeni 
açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmış; analiz sonucunda örgütsel 
bağlılığın hiçbir alt boyutunda istatistiki açıdan anlamlı bir farklılaşma tespit 
edilememiştir. Mutlu (2013) çalışmasında bu araştırmanın tersine okul türü 
değişkeninin (özel ya da devlet okulu) örgütsel bağlılığın uyum, özdeşleşme ve 
içselleştirme alt boyutlarında anlamlı bir farklılık yarattığını ortaya koymuştur.  

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının örgütteki unvanları değişkeni 
açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Unvan değişkeni örgütsel bağlılığın 
duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiki 
açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kurtbaş (2011) çalışmasında bu çalışmayla 
benzer olarak, unvan değişkeninin örgütsel bağlılığın tüm alt boyutlarında (duygusal 
bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık) anlamlı bir farklılık yarattığını ortaya 
koymuştur. Katılımcıların ankete vermiş oldukları cevaplara ilişkin ortalamalar 
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incelendiğinde yönetici unvanlı çalışanlar en yüksek duygusal bağlılık ortalamasına 
sahipken, doktorların en düşük duygusal bağlılığa sahip oldukları tespit edilmiştir. 
Devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılığı en yüksek olan grup personeller iken, en 
düşük olan grup sağlık memurlarıdır. Unvan boyutunda bağlılık alt boyutlarına genel 
olarak baktığımızda tüm çalışanların normatif bağlılığının daha düşük olduğu 
görülmektedir.  

Çalışanların örgütsel bağlılık alt boyutlarının gelir değişkeni açısından farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Analiz sonucunda unvan değişkeninin örgütsel 
bağlılığın devamlılık bağlılığı alt boyutunda ve normatif bağlılık alt boyutunda anlamlı 
bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç benzer çalışmalarla tutarlılık 
göstermemektedir. Yapılan incelemelerde benzer çalışmalarda örgütsel bağlılığın alt 
boyutlarında gelir değişkeni açısından anlamlı bir farklılık saptanamadığı görülmüştür. 
Katılımcıların ankete vermiş oldukları cevaplara ilişkin ortalamalar incelendiğinde 1 
000 TL ve altı geliri olan katılımcılar en yüksek devamlılık bağlılığına sahipken 2 001 – 
2 500 TL arası geliri olan katılımcıların en düşük devamlılık bağlılığına sahip olduğu 
tespit edilmiştir.  1 001 – 1 500 TL arası geliri olan katılımcılar normatif bağlılığı en 
yüksek grupken geliri 1 501 – 2 000 TL arası olan katılımcılar normatif bağlılığı en 
düşük olan gruptur. 

Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının duygusal bağlılığı etkileyip 
etkilemediği araştırılmış; yapılan regresyon analizi sonucunda psikolojik şiddetin 
çalışanların duygusal bağlılık oluşumlarını %2 oranında etkilediği tespit edilmiştir. 
Çalışanların maruz kaldığı psikolojik şiddet arttığında, çalışanların duygusal bağlılıkları 
azalmaktadır. Bu sonuç benzer çalışmalarla tutarlılık gösterirken, Tunçel (2009) 
psikolojik şiddetin duygusal bağlılık alt boyutu üzerinde etkisi olmadığını tespit 
etmiştir.  

Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmalarının devamlılık bağlılığını etkileyip 
etkilemediği araştırılmış; yapılan regresyon analizi sonucunda psikolojik şiddetin 
çalışanların devamlılık bağlılığı oluşumlarını %3 oranında etkilediği tespit edilmiştir. 
Çalışanların maruz kaldıkları psikolojik şiddet arttıkça, çalışanların devamlılık bağlılığı 
da artmaktadır. Demirgil (2008) ve Tunçel (2009) yaptıkları çalışmalarda psikolojik 
şiddet arttıkça devamlılık bağlılığının azaldığını tespit ederken, Akdemir Mansur (2008) 
ile Kurtbaş (2011) psikolojik şiddetin devamlılık bağlılığı üzerinde etkisinin olmadığını 
belirtmişlerdir.  

Çalışanların psikolojik şiddete maruz kalmaları normatif bağlılığı etkileyip 
etkilemediği araştırılmış; yapılan regresyon analizi sonucunda psikolojik şiddetin 
çalışanların normatif bağlılığı oluşumlarını %3 oranında etkilediği tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda psikolojik şiddetin normatif bağlılık üzerinde negatif yönde etkisi vardır. 
Bir diğer ifade ile çalışanların maruz kaldığı psikolojik şiddet arttığında, normatif 
bağlılıkları azalmaktadır. Bu çalışmanın aksine Demirgil (2008) ve Tunçel (2009) 
yaptıkları çalışmalarda psikolojik şiddet ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmadığını tespit etmişlerdir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak uygulayıcılar ve konu ile ilgili çalışma 
yapacak araştırmacılara yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

-Yapılan analizler sonucunda psikolojik şiddetin örgütsel bağlılık alt boyutlarını 
düşük düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını etkileyen 
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diğer unsurlar araştırılmalı ve örgütsel bağlılık düzeylerini arttırıcı çalışmalar 
yapılmalıdır. Sağlık sektöründe diğer sektörlerden ayrı olarak karmaşık bir yönetim 
yapısı mevcuttur. Yönetimde sıklıkla kullanılan matriks yönetim yapısı çalışanların 
yetki ve sorumluluk anlamında kafalarının karışmasına neden olmaktadır.  

-Çalışanların psikolojik şiddete 21-30 yaş aralığında daha fazla maruz kaldıkları 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışanların mesleğe başladıkları yaş grubu olan 21-30 
yaş aralığında tüm alt boyutlarda örgütsel bağlılıklarının da en düşük seviyede olduğu 
görülmektedir. Bu yaş grubu üzerine daha detaylı bir çalışma yapılabilir. 

-Kamu hastanelerinde çalışan katılımcıların özel hastanelerde çalışan 
katılımcılardan daha fazla psikolojik şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Kamu 
hastanelerinde çalışan çalışanların psikolojik şiddet algısını etkileyen faktörler ve 
psikolojik şiddete maruz kalma sebepleri detaylı olarak tespit edilmeli ve psikolojik 
şiddete maruz kalmalarını önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. 

-Unvan değişkenine göre katılımcıların maruz kaldıkları psikolojik şiddetin 
değiştiği tespit edilmiş, ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle bireylerin kimler tarafından 
psikolojik şiddete tabii tutulduğu araştırılamamıştır. Bu konuda ayrı bir çalışma 
yapılabilir. 

-Bu araştırmada Ankara ilinde görev yapan sağlık çalışanları ile sınırlıdır. 
Araştırma sonuçlarının tüm sağlık çalışanlarını temsil ettiğini söylemek yanlış olacaktır. 
Bölgesel farklılıklar değişkeni dikkate alınarak araştırma yapılabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Relationships with colleagues and the top in the organizations, builds employees’ 

relations with their social environment. Employees are affected by the social 
environment. Gokce (2008) suggests the natural form of communication established 
between the workers is more important than the formal communication. People who 
provides satisfaction from social environment in organization, also shows the 
organizational commitment. Therefore, while positive social environment in the 
organization increasing organizational commitment, conflicts create stress sources. 
Leymann (1996) had used the concept of mobbing to describe the employees’ behaviors 
to disturb, to uneasy and the ill-treatment to each other in the workplace. Tınaz (2006) 
suggests mobbing is a phenomenon which occurs with competitive pressures from 
within the organization but the size and severity of it often leads to the resignation of 
the job. 

Meyer and Allen (1997) define organizational commitment as individuals to 
believe in the organizational goals and values, to accept them, to make an effort to be a 
part of the organization and a behavior shaped with the relationship with the 
organization and enable individuals to take a decision to become a permanent member 
of the organization. This organizational commitment model, developed by Allen and 
Meyer, has in common with each other. But they have three different dimensions from 
each other. These dimensions consisting of emotional, continuance and normative 
commitment are intended as a response to the question of “why an individual is to stay 
in the organization? (Saglam Arı and Ergeneli, 2003:131). The survival of the 
organization depends on the organization’s resources are used efficiently. Human is the 
most important resource. In order to use them efficiently, the resource must feel 
themselves belong and connected to the organization. 

In this study, the effect of healthcare workers mobbing experience’s on emotional, 
continuance and normative commitment were investigated. 

Method 
The purpose of this study is to determine the effect of mobbing on organizational 

commitment of healthcare workers. General screening model was used in the survey. 
This research has targeted 49.388  healthcare workers located in the province of Ankara 
(TUIK, 2015). The study was limited to a coincidental sample group of 390 healthcare 
workers.  
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The data collection tool is survey. Its results were entered into SPSS 20.0 and MS 
Office Excel 2013 software packages. To analyze the hypotheses has benefitted from 
independent sample t test, one way ANOWA, corralation and linear regression analyses. 

Findings 
In this study, if healthcare workers exposed to mobbing creates a significance 

difference in term of demographic variables (gender, marital status, age, education, 
duration of service in the organization they work for, sector of organization, title, 
income) were investigated. The analyze results show gender, marital status, education 
and income have no significant difference in terms of (p>0,005). However, employees 
are exposed to mobbing shows a significant difference in terms of age, duration of 
service, sector and title variables (p=0,003; 0,018; 0,016; 0,024<0,005). While 
employees between 21-30 ages are most exposed to mobbing; 50 age and older people 
are the least exposed to mobbing. The employees in the range of 11-15 years duration of 
service in the same organization are the most exposed to the mobbing. 21 years and 
over time is working in the same organization in terms of the duration of service are the 
least exposed to mobbing. Public workers are more exposed to mobbing than private 
sector employees. Health officials and staff are most exposed group to mobbing. On the 
other hand administrators are exposed to at least. 

In this study, if healthcare workers organizational commitment create a significant 
difference in term of demographic variables (gender, marital status, age, education, 
duration of service in the organization they work for, sector of organization, title, and 
income) were investigated. The analyze results show marital status and sector have no 
significant difference in terms of (p>0,005). Employees’ emotional commitment shows 
a significant difference in terms of education, duration of service and title variables 
(p=0,016; 0,029; 0,005<0,005). Continuance commitment shows a significant difference 
in terms of gender, duration of service, title and income variables (p=0,004; 0,026; 
0,008; 0,004<0,005). Normative commitment shows a significant difference in terms of 
age, education, duration of service, title and income variables (p=0,046; 0,000; 0,001; 
0,021; 0,027<0,005). 

While primary school graduated participants have the lowest level emotional 
commitment, secondary school graduated ones have the highest level. While primary 
school graduated participants have the highest continuance and normative commitment, 
post graduated participants were found to have the lowest level of commitment in these 
two dimensions. As a result, organizational commitment decreases with increasing 
education level can be said. 

Employees in the range of 11-15 years have been found to be working with the 
highest commitment in all dimensions. On the other hand, the employees in the range of 
6-10 years were found to be working with the lowest affective and normative 
commitment. Employees working 16-20 years in the same company have the lowest 
normative commitment. 

The doctors were found to have the lowest emotional commitment, while 
administrators have the highest average emotional commitment. Staff group have the 
highest continuance and normative commitment; while health workers have the lowest.  

It’s investigated that does healthcare workers exposed to mobbing effect 
emotional commitment and have been found to mobbing affects 2% in the formation of 
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emotional commitment (R2 = 0.022). With the increase of mobbing exposure, healthcare 
workers emotional commitment decreases (p<0,005; β=-0,150). 

It’s investigated that does healthcare workers exposed to mobbing effect 
continuance commitment and have been found to mobbing affects 3% in the formation 
of continuance commitment (R2 = 0.035). It’s observed that, while mobbing exposure 
increases, continuous commitment also increases (p <0.005; β = 0.188). 

It’s also investigated that does healthcare workers exposed to mobbing effect 
normative commitment and have been found to mobbing affects 3% in the formation of 
normative commitment (R2 = 0.033). Mobbing also has a negative effect on normative 
commitment (p <0.005; β = -0.181).  With another expression; when mobbing exposure 
increases, normative commitment decreases, too. 

Discussion 
According to this study;  

- There is no difference at mobbing according to gender. But Polat (2011) has 
been found in her study that gender makes a significant difference. 

- There is no difference in mobbing according to marital status. Unlike to this 
study, Polat (2011), Mansur (2008) and Mutlu (2013) have found that the marital status 
variable makes a significant difference on mobbing. 

- There is statically significant difference in mobbing according to sector and 
duration of service variables. In similar studies observed no difference at mobbing 
according to duration of service and sector variables. 

- There is statically significant difference at employees’ continuance commitment 
according to gender. In similar studies say otherwise. 

- There is no significant difference at organizational commitment according to 
marital status. Unlike to this study, Polat (2011) has found marital status variable makes 
a significant difference on organizational commitment. Gulle (2013) has found that this 
difference is in the identification dimension. 

- It was found that employees exposed to mobbing effects emotional, continuance 
and normative commitment. Tuncel (2009) has found mobbing doesn't affect emotional 
and normative commitments and continuance commitment increases with mobbing 
exposure. Mansur (2008) has suggested mobbing has no effect on continuance 
commitment. 
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Özet 

Bu araştırmanın temel amacı, örgütsel yapıyı yönetirken, hangi liderlik tarzının 
örgütsel yapının hangi boyutuyla daha fazla etkileşimde olduğunu tespit etmektir. 
Araştırmanın evrenini, Düzce ilinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileri 
oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmış, veriler yüz 
yüze anket tekniği ile elde edilmiş, verilerin analizi için toplam 202 anket 
değerlendirmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Düzce’de yer alan KOBİ’lerdeki 
yöneticilerin en fazla tercih ettikleri liderlik tarzları hizmetkâr liderlik ve etkileşimci 
liderliktir. Örgütsel yapıyı yönetirken en fazla ilgilenilen boyut iletişimdir. Ayrıca hangi 
liderlik tarzının, örgütsel yapının hangi boyutu ile daha fazla ilişkili olduğu konusunda 
önemli bulgulara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: liderlik, liderlik tarzları, örgütsel yapı, KOBİ 
Abstract 

The main purpose of the research is to determine which leadership style is more 
correlation-interaction with the organizational structure when the organizational 
structure is managed. The research population consists of senior and middle level 
managers at the SMEs (small and medium-sized) in Düzce. Quantitative research 
methods were utilized in the study and the data were collected by face to face interview 
technique, a total of 202 surveys were taken for analysis of the data. According to the 
research findings, senior and middle level managers at the SMEs located in Düzce 
mostly prefer servant leadership and transactional leadership style and they are most 
interested in the communication determinant while managing organizational structure. 
In addition, it has been reached important findings about which leadership style is more 
relevant to which dimension of organizational structure. 
Keywords: leadership, leadership types, organizational structure, SME. 
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Giriş 

Formal veya informel, küçük veya büyük, hiyerarşik veya değil her 
organizasyonun bir yapısı bulunmaktadır. Örgütsel yapı, biçimsel olarak belirlenmiş, 
kalıcı düzenlemeler ve ilişkiler ağını ifade ederken (Akat ve Budak, 2002, s. 43), 
örgütsel tasarım; örgütlerin, işlerini kararlı davranış kalıpları (durağan davranış 
örüntüleri) oluşturmak amacıyla bölümlere ayırması ve koordinasyonunu sağlamak için 
oluşturulan formal ve yarı-formal araçları düzenlemesini kapsamaktadır (Mintzberg, 
2014, s. 66). Bu düzenlemeler genel itibariyle örgütün içinde bulunduğu çevre, 
teknoloji, örgüt stratejisi ve örgütün büyüklüğü gibi faktörlerden etkilenmekte ve sonuç 
olarak farklı organizasyon yapılarının oluşmasına yol açmaktadır. 

Organizasyonel yapıların uzun yıllar araştırmalara konu olmuş en önemlileri, 
mekanik ve organik örgütsel yapılardır. Mekanik ve organik örgütsel yapılar, 
birbirinden büyük ölçüde farklılaşmakta ve örgütsel yapı türlerinin iki uç noktasını ifade 
etmektedir.  Mekanik yapı basit, yüksek düzeyde iş bölümü ve uzmanlaşma, dikey 
hiyerarşik otorite, merkezi karar alma, standart kurallar ve katı bir yapıya sahipken; 
organik yapı zenginleştirilmiş iş bölümü ve uzmanlaşma, yatay ilişkiler, merkezkaç 
karar alma, uyumcul davranışlar ve esnek bir yapıya sahiptir. Günümüzde yaşanan 
teknolojik gelişmeler ve çevresel değişimler dolayısıyla mekanik yapılar yoğun 
eleştirilere tabi tutulmakta ve organik örgütlenme modelleri desteklenmektedir (Öğüt, 
2009, s. 112). 

Diğer taraftan örgütlerin yaşanan gelişmelerle birlikte geleneksel liderlik 
anlayışları ile yollarına devam etmelerinin zor olduğu, değişimi yönlendirebilecek 
modern liderlik anlayışına olan ihtiyacın hızla arttığı ve önemli hale geldiği 
tartışılmaktadır. İletişim ve danışma ağırlıklı, karar vermenin alt kademelere dağıtıldığı, 
yatay yönelimli iletişimin hâkim olduğu, işlerin çeşitlilik gösterdiği yeni örgüt 
yapılarında; etkileşimci, dönüşümcü, karizmatik, stratejik ve hizmetkâr liderlik gibi 
liderlik tarzlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürdeki bulgular ve iş dünyasındaki 
uygulamalar incelendiğinde farklı çevresel koşullar altında başarılı olan 
organizasyonların, farklı yapısal özellikleri dikkate aldığı görülmektedir. Yapısal 
unsurlar arasında örgütsel başarıyı etkileyen en önemli unsurlar; örgütlerin çevreleri, 
stratejileri, kullandıkları teknoloji ve organizasyonun büyüklüğü olarak 
kavramsallaştırılmaktadır. Bununla birlikte organizasyon yapıları ile liderlik tarzları 
arasındaki ilişki dikkati çekmekte; organizasyonel yapıların liderlik özelliklerine göre 
tasarlandığı ve bu unsurlardan etkilendiği gözden kaçmamaktadır. Dolayısıyla örgütler 
için liderlik tarzı seçimi ve ona uygun doğru yapı tasarımı örgütlerin başarısı için kritik 
bir konu haline gelmektedir. Büyük örgütlerde daha çok katılmalı, danışmalı, hatta yetki 
devrini gerektiren liderlik tarzına ihtiyaç duyulurken, daha küçük örgütlerde kararların 
tek bir kişi tarafından alındığı, çalışanların ve bununla birlikte kademelerin az 
olmasından dolayı yetki devrini gerektirmeyen liderlik tarzlarına ihtiyaç vardır. 

1. Örgütsel Yapı 
Örgütlerin kendilerini bugünden yarına taşıyacak iç mekanizmaları oluşturmaları 

ve dinamik dengelerini bugünden yarına taşımaları gerekmektedir. Dinamik dengelerin 
sağlanması ise örgüt içi unsurların ahenk ve uyumlarıyla ilgilidir. Bu durum da ancak 
liderlik ve yapı uyumuyla gerçekleşebilmektedir. Örgütsel yapı, işletmenin stratejik 
kararlarının örgütsel faaliyetlere yansıtıldığı uygulama alanı olduğu için örgütlerde 
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stratejilerin oluşturulmasında en önemli unsurun liderlik, stratejilerin uygulanmasında 
ise en önemli unsurun örgütsel yapı olduğu savunulabilir.  

Literatürde örgüt yapısının; organizasyonun belirlediği amaçları 
gerçekleştirebilmesine, gerekli kaynaklara ulaşabilmesine, sosyal bir sistem olarak 
varlığını sürdürebilmesi ve dış çevre ile başarılı bir etkileşimde bulunabilmesine önemli 
imkânlar sağlayacağını güçlü biçimde tartışılmaktadır. Van de Van (1976, ss. 64-78) 
örgüt yapısının verimlilik, etkinlik ve ahlaki normlara bağlılık noktasında örgütsel 
performansı etkilediğini belirtmektedir. Uygulamaya bakıldığında ise günümüzde pek 
çok işletmenin rekabet koşullarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla örgüt yapılarını 
yeniden düzenlemeyi tercih ettiği görülmektedir. 

İş dünyasında faaliyette bulunan kurumların kaynaklarını örgütleme ve işletme 
şekillerinde çeşitli farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin kurumlar; örgüt yapılarının 
kademelenmesi, yetkinin dağılımı, kontrol ve koordinasyon anlayışları ve örgütsel 
iletişim gibi konularda farklı uygulamalar geliştirmektedirler (Uyanık, 1998, s. 14). Bu 
farklı uygulamalarla birlikte yeni yapılar ortaya çıkmakta, ortaya çıkan yeni yapılar da 
farklı liderlik tarzlarının gerekliliğini gündeme getirmektedir. Literatür incelendiğinde 
örgütsel yapıyı tanımlayan boyutların, farklı yazarlar tarafından farklı isimler ve benzer 
özellikler çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Örgüt yapısının anlaşılmasında daha 
kapsayıcı sonuçlar elde edilmesi amacıyla bu araştırmada Henry Fayol’un örgüt 
yapısına yönelik ortaya koyduğu temel örgütlenme prensipleri; iş bölümü ve 
uzmanlaşma, merkezileşme derecesi, yönetim birliği, hiyerarşik düzen, yetki ve 
sorumluluk temel alınmıştır. Bunların yanı sıra örgüt yapısı için oldukça önemli olan 
iletişim boyutu araştırmaya dâhil edilmiştir. 

1.1. İş Bölümü ve Uzmanlaşma 
İş bölümü; örgütlerde yapılmakta olan işlerin küçük parçalara bölünerek, bir 

kişinin işin bütününü yapması yerine, uzmanlaştığı tek bir parçasını yapması anlamına 
gelmektedir. Uzmanlaşma ise genel olarak bir organizasyondaki işlerin belirli bir 
yetenek veya bilgiyi ne kadar gerektirdiğinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. İşbölümü 
ve uzmanlaşma derecesine bağlı olarak, örgütte yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışanların 
sahip olmaları gereken yetenekler farklılık göstermektedir (Bolat, Seymen, Bolat ve 
Erdem, 2009, ss. 107-110). Mekanik örgüt yapısında görevler çok açık ve seçik olarak 
tanımlandığı için standart performanslar daha etkili olmakta, yüksek düzeyde iş bölümü 
ve uzmanlaşma ortaya çıkmaktadır. Organik örgüt yapılarında ise düşük düzeyde iş 
bölümü ve düşük uzmanlaşma ile daha başarılı performanslar sergilenmektedir (Mirze, 
2016, s. 212-213). 

1.2. Yetki ve Sorumluluk Denkliği 
Yetki, örgüt içinde başkalarına iş yaptırabilme gücü; sorumluluk ise bireye verilen 

görevi yerine getirme yükümlülüğü olarak tanımlanmaktadır (Mintzberg, 2014, s. 66). 
Mirze (2016, s.168)’ye göre ise yetki, temelini ve meşruiyetini işletme içindeki mevki 
ve pozisyondan alan ve görev alanı içinde karar verme, astlarının davranışlarını 
değiştirme, başka bir ifade ile onlara emir verme ile ilgili bir haktır. Sorumluluk; bir 
şeyi yapma, yerine getirme, belli davranışları gösterme, sonuç üretme ve hesap verme 
zorunluluğudur. Buna göre bir işi yapmaya zorunlu olan kişilerin bu işin gerektirdiği 
kararları verme yetkisine de sahip olması gerekmektedir. Ya da tersi olarak, belirli 
kararları verme yetkisine sahip olan kişilerin belirli işleri de yapmak zorunda olması 
gerekmektedir (Koçel, 2014, s. 260). Yetki ile sorumlulukları arasında dengenin 
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bulunması büyük önem arz etmektedir. Organik yapılarda, yetki ve sorumluluk iş ve 
görevle ilgili olarak bulunsa da, açık ve seçik olarak belirlenmemiştir. İş görenler 
kendilerinden ne beklendiğini, neyi, ne kadar ve nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini 
kendi grup veya ekipleri ile koşullara uygun olarak belirlemektedirler (Mirze, 2016, s. 
214). Mekanik örgütlerde ise yetki ve sorumluluklar kesin ve net bir biçimde 
belirlenmekte ve ast ve üstlerin işle ilgili davranışları buna göre şekillenmektedir. 

1.3. Yönetim Birliği 

Yönetim birliği ilkesi, örgütlerde aynı amaca hizmet eden faaliyetlerin bir plana 
bağlı olarak tek bir çatı altında toplanması olarak değerlendirilmektedir. Yönetim birliği 
ilkesine göre, aynı amaca hizmet eden grupların, bölümlerin, birimlerin veya alt 
birimlerin yönetiminden tek kişi sorumlu olmalıdır (Bolat ve Diğ., 2009, ss.107-108). 
Mekanik örgüt yapılarında yönetim birliği merkezi karar almaya bağlı olarak daha fazla 
etkinken, organik örgüt yapılarında âdemi merkezi yapılanmaya bağlı olarak yönetim 
birliği daha az etkindir. 

1.4. Hiyerarşik Düzen 

Organizasyonlarda işlerin belirli sıra ile yerine getirilmesi sebebiyle, çalışanlar 
arasında ast-üst ilişkisi meydana gelmektedir. Çalışanların görev ve sorumlulukların bu 
şekilde paylaşılmış olması hiyerarşik düzen olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeye göre 
görev, yetki ve sorumluluklar aşağıya doğru zincirleme bir şekilde inmektedir. Tek bir 
merkezde toplanan yetkiler, buradan derece derece örgütün benimsediği yönetim 
anlayışına göre aşağıya doğru dağıtılmaktadır. Böylece örgüt birbirine bağlı 
kademelerden oluşmakta, aşağı kademelere inildikçe yetki ve sorumlulukların azaldığı, 
yukarılara çıkıldıkça arttığı bir hiyerarşik yapı görünümü kazanmaktadır (Bolat ve Diğ., 
2009, s. 108). Mekanik örgütler daha fazla dikey (katı) hiyerarşik yapıyı tercih ederken, 
organik örgütlerin yatay (esnek) hiyerarşik yapıyı tercih etmektedirler.  

1.5. Merkezileşme Derecesi 
Merkezileşme derecesi, örgütte karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına yönelik 

bir kavramdır. Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş 
yapıları, yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçertildiği yapılar ise 
merkezileşmemiş yapıları ifade etmektedir. Merkezileşme derecesi ile denetim alanı ve 
kademe sayısı arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Merkezileşme derecesi ne kadar 
yüksek olursa denetim alanı da o kadar dar, ne kadar düşük olursa denetim alanı da o 
kadar geniş olmaktadır (Bolat ve Diğ., 2009, ss.111). 

1.6. İletişim 
Örgütsel iletişim, örgütte çalışanları ve birimleri birbirine bağlayan temel bir alt 

sistemdir. Örgütte hiyerarşik kademelerin belirlenmesinde ve otoritenin sağlanmasında 
önemli rol oynamaktadır. Örgütün bütünlüğünü ve çalışanların ait olma duygularının 
gelişmesini sağlamaktadır (Yılmaz, 1998, ss. 141-142). Özellikle örgüt için iletişim, 
sürekli bilgi alışverişi sağlayarak, temel faaliyetlerin yerine getirilmesinde, hedeflere 
ulaşmada ve en önemlisi verimlilik ve etkinliğin artırılmasında özel bir önem arz 
etmektedir. Genel olarak bir bilgi aktarma süreci olarak tanımlanan iletişim, 
yöneticilerin başarısı ve örgütlerin etkinliği üzerinde rol oynayan en önemli süreçlerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Doğan, 1997, s. 51). Mekanik örgütlerde iletişim 
daha zayıfken, organik örgütlerde güçlü bir iletişim vardır ve farklı hiyerarşik 
kademeler arasında ve çalışanlar yöneticileri ile kolayca iletişim kurabilmektedir. 



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

534 

2. Liderlik Tarzları 

Liderlik, müşterek amaçlar doğrultusunda bireylerden oluşan grubu etkilemeyi 
gerektirir. Bu grup küçük bir görev grubu, bir toplum grubu veya tüm örgütü kapsayan 
büyük bir grup olabilmektedir (Northouse, 2014, ss. 5-6). Lider ile grup üyeleri arasında 
bir etkileşim olan liderlik, örgütte önemli bir işlevden ziyade bir saygınlığa sahiptir. 
Liderlik, yapılan plan ve alınan kararları kişilerin eyleme dönüştürmelerini sağlayan bir 
sanat, bir yetenektir (Şahin ve Temizel, 2007, s. 183). Çünkü belirli amaç ve hedeflere 
yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda kolay 
kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna yeteneklerini gerektirmektedir (Eren, 2012, s. 
435).  

Liderlik, gerçek manada etkileme yeteneği ile ilgilidir. Etkileme yeteneği olmayan 
bir insan, bir grubun yöneticisi olabilirken, lider olabilmesi için etkileme gücüne sahip 
olması gerekmektedir (Yıldırım, 2014, s. 4). Bununla birlikte liderlerin belirli özellikleri 
ancak belli bir durumda grup ona ihtiyaç duyduğu zaman önemli hale gelmektedir. 
Genellikle değişik durumlar ve farklı ihtiyaçlar, değişik liderlik tarzlarının ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır (Ayhan, 2010, s. 6). Dinamik çevre koşullarında bu ihtiyaç; 
etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, karizmatik liderlik, stratejik liderlik ve 
hizmetkâr liderlik gibi çeşitli liderlik tarzlarıyla giderilmektedir. 

2.1. Etkileşimci Liderlik 

Ast ve üst arasındaki karşılıklı bağımlılığa dayanan etkileşimci liderlik; 
takipçilerin, liderlerinin isteklerini yerine getirmelerine karşılık, liderin de izleyicilerinin 
istek ve taleplerini karşılaması olarak tanımlanmaktadır. Etkileşimci lider, örgütü 
amaçlarına ulaştırma sürecinde, çalışanların ihtiyacı olan araç gereci ve donanımı, 
kullanabilecekleri bir şekilde onlara sunmaktadır (Tokmak ve Yavuz, 2009, ss. 18-19). 
Etkileşimci lider, verdiği görevlerin yerine getirilmesi karşılığında ödül kullandığı gibi, 
görevler yerine getirilmediğinde cezaya başvurabilmektedir (Sobacı, 2014, s. 56). 
Etkileşimci liderler, çalışanların geçmişten süregelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli 
kılmak veya iyileştirmek suretiyle iş yapma ve yaptırma yolunu seçmektedir. Özellikle 
geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekleri sürdürme, bunları gelecek nesillere bırakma 
bakımından çok yararlı hizmetlerde bulunmaktadırlar (Eren, 2012, s. 465). Etkileşimci 
liderlikte dönüşüm ya da değişimin yerine mevcudun korunması üzerine 
odaklanılmaktadır. Ödüllerle birlikte çalışan performansların arzulanan seviyelerde 
tutulması sağlanırken kontrol mekanizması etkili bir şekilde işletilerek çalışanların 
performansları takip edilmektedir (Diker, 2014, s. 150). Bu liderlik tarzı daha fazla 
mekanik örgüt yapılarında ve durgun büyüme ortamlarında daha fazla etkili olmaktadır. 

2.2. Dönüşümcü Liderlik 
Dönüşümcü liderlik, izleyicilerine vizyon kazandıran; bu vizyona onların da 

katkıda bulunması için ek misyonlar veren, örgüt içinde değişimler yaparak kişileri 
yaptıklarından veya yapabileceklerinden daha fazlasını yapabileceklerine inandıran 
liderlik şeklinde tanımlanmaktadır (Bolat ve Seymen, 2003, ss. 62-64). Dönüşümcü 
liderlik, çalışanları daha yüksek idealler ve ahlaki değerlere bağlayarak motive etmeyi 
esas almakta (Aydın, 2001, s. 39), yeni fikirlerin uygulanması için izleyenlerine 
inisiyatif vermektedir.  

Dönüşümcü liderlikte; liderler takipçilere güven vererek, saygı ve bağlılık ve aynı 
zamanda hayranlık oluştururlar. Bu şekilde takipçiler, başlangıçta beklenenden daha 



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

535 

fazla işi yapmak için motive olurlar; örgüt amaçlarını bireysel amaçların üzerinde 
tutarlar (Yukl, 1999, s. 286). Dönüşümcü liderler örgütü bütün yönleriyle 
algılayabilmekte, örgütün gerçekleştirebileceği vizyonunu öngörebilmekte ve uzun 
dönem örgüt çözümleri için kısa dönem çabuk çözümlerden vazgeçmektedir. Sürekli 
çözümler ve yönlendirmeler sağlamaktan çok çalışanlarını sorun çözmeleri için 
cesaretlendirmektedir (Celep, 2004, ss. 81-84). Dönüşümcü liderlerin en temel yeteneği 
insanları peşlerinden sürükleme yeteneğidir. Bu liderler yolu görür, o yolda yürür ve 
hatta takipçileri için yolun kendisi olur. Bütün bunları yaparken de içinde bulunduğu 
örgütün vizyonunu takipçileri ile paylaşır (Tanrıverdi ve Paşaoğlu, 2014, ss. 275). Bu 
liderlik tarzı değişimin ve dönüşümün yoğun olduğu çevrelerde faaliyet gösteren 
örgütlerde daha fazla önem arz etmektedir (Diker, 2014, s. 149). 

2.3. Karizmatik Liderlik 
Karizmatik liderler, takipçilerinin adapte olmalarını istedikleri inançlar ve 

değerler için güçlü rol modeli olan; birçok açıdan takipçilerine yetkin görünen; aynı 
zamanda ahlaki imalara sahip ideolojik amaçları açıkça ifade edebilen liderlerdir 
(Northouse, 2014, s. 188). Karizmatik liderlik, her şeyden önce bir duruş ve davranış 
biçimidir. Karizmatik liderler takipçileri üzerinde derin etkiler ve koşulsuz itaat edilecek 
duygular oluşturmaktadırlar. Bu liderlik, özellikle kriz dönemi ya da çalkantılı çevre 
koşullarında takipçileri doğru amaçlara yönlendirme, temsil ettiği grubu söz konusu 
karmaşıklık ortamlarından kurtarma adına önem taşımaktadır (Diker, 2014, s. 148). 
Kişisel becerileri sayesinde kitleler üzerinde olağanüstü etkiler oluşturabilen karizmatik 
liderlerin iktidar güdüleri yüksektir ve fikirlerinin ahlaki doğruluğuna yönelik güçlü bir 
inanca sahiptirler. İktidar ihtiyacı temel motive kaynağıdır (Aydın, 2001, s. 38). 
Karizmatik liderlik, takipçilerin algıları ve ihtiyaçlarına; çevresel fırsatlar ve tehditlere 
daha duyarlı olması bakımından diğer liderlik tarzlarından ayrılmaktadır (Conger ve 
Diğ., 1997, s. 292). 

2.4. Hizmetkâr Liderlik 

Hizmetkâr liderlik, ilk başlarda sadece diğerlerine hizmet etme bilinci üzerine 
kurulmuştur. Buna göre lider, hiçbir karşılık beklemeden gruba kaynak ve destek 
sağlamaktadır. Sonraları, tekrarlanan hizmetkar davranışlar sayesinde lider, bir grubun 
hayatta kalmasını sağlayacak bir liderlik pozisyonu oluşturmaktadır (Smith, Montagno 
ve Kuzmenko, 2004, s. 82). Hizmetkâr liderlikte takipçilerin, örgütsel yönetimin etkili 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ekstra çaba harcamaları onların en önemli 
özelliklerindendir. Bu ise, liderin örgütsel yönetim şekline ve hikmetine bağlı olarak, 
takipçilerin memnuniyetini sağlamakla mümkün olmaktadır (Barbuto ve Wheeler, 2006, 
s. 320). Hizmetkar liderlik, liderlerin takipçilerin endişelerine karşı dikkatli olmaları, 
onlarla empati kurmaları ve onların yetiştirilmeleri üzerinde durmaktadır. Bu liderler 
takipçilere öncelik vermekte, onları yetkilendirmekte ve tam kapasite gelişmelerine 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca örgütün ve toplumun iyiliğine hizmet edecek şekilde 
takipçilerine önderlik etmektedirler (Northouse, 2014, s. 219). Hizmetkâr liderliğin 
amacı kontrol aramak yerine, sahiplik duygusu oluşturmak için kontrolü başkalarında 
bırakmaktır (Northouse, 2014, s. 134). Hizmetkâr liderlik, şefkat duygularını üyelerine 
yansıtan, sahip olduğu yetki ve gücü üyelerinin lehine kullanan, çalışan çıkarlarını ön 
planda tutan, özünde güvenin, sevginin ve alçakgönüllülüğün olduğu bir liderlik 
anlayışıdır (Dal ve Çorbacıoğlu, 2014, s. 288). 
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2.5. Stratejik Liderlik 

Stratejik lider, örgütleri için bir vizyon geliştiren ve bu vizyonun çalışanlar 
tarafından paylaşılmasını sağlayan, değişim ve dönüşümün örgüt kültüründe 
içselleştirilmesi ile farklılaşan çevresel koşullara dinamik bir biçimde uyum 
gösterebilmek yönünde proaktif stratejiler geliştirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır 
(Yalçın ve Ay, 2011, ss. 33). Stratejik liderler, vizyonunu, bir süreci tamir etmek yerine 
değiştirerek kullanabilen, iş süreçleri üzerinde yoğunlaşabilen, çalışanların ve çevrenin 
değer ve tutumlarına önem veren, cesaret ve girişimciliği büyük sonuçlar için 
kullanabilen, hedefleri uzun vadeli geleceğe yönelik olarak ve büyük tutarak, 
mücadeleci yapısıyla önemli başarılar elde eden, kendini, çevreyi, modern yönetim 
ilkelerini ve geleceği çok iyi anlayan, değerlendirebilen ve hiçbir zaman duraksamadan 
geleceğe yönelik başarılara, sağlam ve güvenli adımlarla yönelebilen bilimsel, akılcı ve 
gerçekçi liderlerdir (Serinkan, 2005, s. 91). Günümüz iş dünyasında stratejik başarı 
sağlamanın ön koşulu stratejik liderliğin güçlü olmasından geçmekte ve örgütlerin 
bünyelerinde stratejik liderleri barındırmaları gün geçtikçe daha önemli hale 
gelmektedir (Türksoy, 2008, s. 168). 

3. Yöntem 

Kullanılan verilerin özelliklerine göre birincil verilere dayanan ve denek sayısına 
göre çok denekli (faktöryel desenli) bir çalışma olan bu araştırmada, değişkenler 
arasındaki ilişkileri ortaya koymak, objektif bir değerlendirme yapmak ve önceden 
belirlenmiş yöntemleri kullanarak araştırma sonucunda geçerli ve güvenilir bilgilere 
ulaşmak için nicel araştırma türü tercih edilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modeli literatüre dayalı olarak iki temel değişken üzerine 
kurgulanmıştır. Keşifsel bir model olan ve tüm ilişkilerin serbest bırakıldığı 
araştırmanın başlangıç modeli şekil 1’de sunulmaktadır.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
Birinci temel değişken olan bağımlı değişken örgütsel yapı; İşbölümü ve 

uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk, yönetim birliği, hiyerarşik düzen, merkezileşme 
derecesi ve iletişim olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bağımsız değişken 

Etkileşimci 

Dönüşümcü  

Karizmatik  

Stratejik  

Hizmetkâr  

İş Bölümü ve 
Uzmanlaşma 

Merkezileşme  

Hiyerarşik 
Düzen 

Yönetim 
Birliği 

Yetki ve 
Sorumluluk 

İletişim  



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

537 

liderlik tarzları temel değişkeni ise; etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, karizmatik 
liderlik, stratejik liderlik ve hizmetkâr liderlik olmak üzere beş alt boyutlarından 
oluşmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan modele göre; yöneticilerin 
liderlik tarzları ile örgütsel yapının boyutlarını önemseme durumları arasında farklılaşan 
bir ilişki ve etki düzeyinin olacağı öngörülmektedir.  

İlgili yazın incelendiğinde, liderlik tarzları ve örgütün yapısı arasında güçlü 
ilişkinin varlığı hissedilmektedir. Öyle ki, mekanik ve organik yapıların farklı liderlik 
tarzlarına ihtiyaç duyduğu, liderlik tarzı ve doğru bir yapının oluşması durumunda 
örgütsel başarıda da pozitif yönlü değişim olacağı kolayca kabul edilebilecek bir 
olgudur. Bu çerçevede, liderlik tarzları ve örgütsel yapının boyutları arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi kayda değer bir konudur. Araştırma modelinde yer alan 
değişkenler arasındaki ilişkiler spesifik olarak kurgulandığında; 

Etkileşimci liderler; çalışanlardan ne istediklerini, işle ilgili hedefler 
başarıldığında çalışanların hangi ödülü kazanacağını açıkça belirleyen, çalışanların 
ihtiyacı olan araç gereç ve donanımı sağlayan, belirli bir amaca ulaşmada kimin neden 
sorumlu olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan liderlerdir. Bu özellikler, örgütsel 
yapı ile ilgili olarak iş bölümünün ayrıntılı bir şeklide yapıldığını, yetki ve 
sorumluluğun açıkça belirlendiğini göstermektedir. Yine etkili bir aktarımın 
gerçekleşmesi için iletişime olan güçlü ihtiyaç kendini hissettirmektedir. Güçlü bir 
iletişim, lider ve takipçilerin birbirini açık bir şekilde anlaması konusunda oldukça 
önemlidir. Etkileşimci liderler, hataları konusunda çalışanları sürekli uyarmaktadır. 
Ödülle birlikte cezaya da başvurabilmektedir. Özellikle performansların istenen 
seviyede tutulması noktasında bir kontrol mekanizması görevi üstlenmesi, 
merkezileşmeye verdikleri önemin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Diğer taraftan 
işletmede düzeni oluşturmak adına aynı amaca hizmet eden görevlerin tek elde 
toplanması noktasında örgütsel yapının yönetim birliği boyutundan önemli düzeyde 
yararlanacağı öngörülmektedir. 

Dönüşümcü liderlik, çalışanların her birisinin gelişimini önemseyen, çalışanların 
problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlayan, amaçların başarılacağı konusunda 
çalışanlara güvenini açık bir şekilde belli eden liderlik tarzıdır. Dönüşümcü liderler, 
çalışanların kişisel amaçlarının örgütsel amaçlarla yer değiştirmesini sağlar. Dolayısıyla 
böyle bir liderlik tarzı için güçlü bir iletişim çok önemlidir. Diğer taraftan dönüşümcü 
liderler, çalışanlarına daha serbest ortamlar hazırlamakta, çalışanlar tarafından alınan 
kararları yeterince desteklemekte, problemlerin çözümü konusunda yeterli yetkiyi 
vermekte ve konusunda uzmanlaşmış çalışanların örgütte yer almasını sağlamaktadırlar. 
Bu özellikler dönüşümcü liderin; iş bölümü, yetki ve sorumluluk konularıyla ciddi 
şekilde ilgilendiğini, merkezileşmenin düşük olduğu yapıları tercih ettiğini 
göstermektedir. 

İşletmedeki diğer üyelerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösteren 
karizmatik liderler, topluluğa karşı heyecan verici bir hitap şekline sahiptir. Bu 
özellikler, iletişimi onlar için daha önemli hale getirmektedir. Liderin iletişim becerisi, 
karizmatik lider olmasında önemli bir etkiye sahiptir. Kişisel özellikler, alışılmışın 
dışında sergilediği davranışlar, hitap gücü; bunların yanı sıra köklü değişiklikleri 
gerçekleştirmede katılımcı olmaktan daha çok kişisel özellikleri ön plana çıkarması, 
merkezileşme derecesi yüksek yapıları tercih ettiğini göstermektedir. Değişikliklerin 
gerçekleştirilmesi aşamasında, kriz döneminde ya da çalkantılı çevre koşullarında, 
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takipçileri doğru amaçlara yönlendirme konusunda iş bölümü, yetki ve sorumluluk 
konuları ile ciddi şekilde ilgilendiği ortaya koymaktadır. Bu özelliklerden yola çıkarak 
değişime karar verme ve uygulama aşamasında ise yönetim birliğinden olgusundan 
yararlandığını söylemek mümkündür. 

Stratejik liderler, her türlü değişikliğe açık olma, örgütteki insan kaynağının 
geliştirilmesini önemseme, yeni çevresel fırsatları görebilme ve bunu örgüt yararına 
zamanında kullanma becerileri ile ön plana çıkmaktadırlar. Özellikle insan kaynağının 
geliştirilmesi ve çalışanların örgütsel stratejilerin değişimine hazır hale getirilmesinde 
iletişime oldukça fazla ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmenin geleceğe yönelik stratejik 
yönünün net bir şekilde belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulması sürecinde liderin daha 
baskın olması merkezileşmiş yapıyı bazı durumlar için tercih ettiğini göstermektedir. 
Stratejik liderler, çalışanlarını işletme vizyonu doğrultusunda yeni stratejik hedeflere 
hazır hale getirmek için yetki ve sorumlulukları belirleme konusu ile yeterince 
ilgilenmek zorundadırlar. Diğer taraftan işletme kaynaklarının esnek bir şekilde 
kullanması ve stratejilerin oluşturulması aşamasında çok baskın olmasa da; işletmenin 
stratejik yönünün net bir şekilde belirlenmesi ve sürdürülmesi aşamasında yönetim 
birliği konusuna önemli düzeyde ihtiyaç duymaktadırlar. 

Hizmetkâr liderlik, çalışanları için kendinden ödün veren, örgütteki herkese değer 
vermeyi önemseyen, onlarla güven iletişimi kuran bir liderlik tarzıdır. Bu nedenle 
hizmetkâr liderlikte iletişimin güçlü olması kaçınılmazdır. Hizmetkâr liderler, bir işi 
başkasına yap demeden önce kendisinin o işi yapmasını önemserler. Takipçilerini 
güçlendirerek kendi kararlarını kendilerinin vermelerini ve kendilerine yetebilmelerini 
sağlarlar. Bu nedenle yönetim birliği ve hiyerarşik düzen ilkelerinden daha az 
yararlanırlar. Kendi gücünü artırmak yerine üyelerinin kendi potansiyellerinin farkına 
varmasını sağlaması adına gerçekleştirilen uygulamalar yetki ve sorumluluk konusunun 
ciddi şekilde kullanıldığını gösterirken,  merkezileşme ile ilgilenmenin düşük 
olabileceğini düşündürmektedir.  

Yapılan literatür incelemeleri, açıklama ve öngörüler çerçevesinde, bu 
araştırmanın temel amacına yönelik; örgütsel yapıyı dizayn ederken-yönlendirirken 
hangi liderlik tarzının örgütsel yapının hangi boyutuyla daha fazla ilişkili olduğunu 
tespit etmek için oluşturulan hipotezler aşağıda yer almaktadır. 

H1(a,b,c,d): Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “iletişim” arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2(a,b,c,d): Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “merkezileşme” arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3(a,b,c,d):  Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “ iş bölümü ve uzmanlaşma” arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 

H4(a,b,c,d):  Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “yönetim birliği” arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H5(a,b,c,d):  Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “yetki ve sorumluluk paylaşımı” arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

H6(a,b,c,d):  Liderlik tarzlarından; a)Dönüşümcü, b) Hizmetkâr, c) Stratejik, d) Karizmatik, e) 
Etkileşimci liderlik ile örgütsel yapı boyutlarından “hiyerarşik düzen” arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 
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3.2. Araştırma Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Düzce ilinde faaliyetlerini yürüten KOBİ yöneticileri 
oluşturmaktadır. Düzce Ticaret Odası ve KOSGEB’den elde edilen verilere göre Düzce 
İlinde faaliyet gösteren 420 KOBİ bulunmaktadır. Araştırma verilerine ulaşmak için tam 
sayım hedeflendiği için örneklem alınmamıştır. Evrenin tamamı ulaşılabilir nitelikte 
olduğu için tamamına anket gönderilmiş, fakat 202 işletmeden geri bildirim alınmıştır. 
Analiz ve sonuçlar bu veriler üzerinden elde edilmiştir. 

4. Bulgular  
4.1. Katılımcılar ile İlgili Bilgiler 

Araştırmaya katılan yöneticilerle ilgili bulgular incelendiğinde; cinsiyete göre 
katılımcıların %25,7’si kadınlardan oluşurken, %74,3’ü erkeklerden oluşmaktadır. 
Katılımcılar çoğunlukla 25-49 yaş (%75,3) aralığında ve öğrenim durumu olarak, lise 
(%34,7) ve lisans (%31,2) mezunudur. Yöneticilerin %38,1’i 1-5 yıl arası, %20,8’inin 
6-10 yıl arası, %11,9’unun 11-15 yıl ve %29,2’si ise 16 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. 
Diğer taraftan araştırmaya katılan KOBİ’lerin çoğu mikro ve küçük işletmedir. 
KOBİ’lerin faaliyet alanları açısından ise en fazla (%20,3) hizmet sektörü yer almakla 
birlikte; %18,8’i gıda, %14,9’u inşaat, %14,4’ü tekstil, %11,4’ü imalat, %5,4’ü sağlık 
sektöründen oluşmaktadır. Sanayi ve iletişim sektörleri ise eşit (%7,4) sayıda bir orana 
sahiptir.  

4.2. Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Analizi Bulguları 
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda örgüt yapısına ait 

yetki ve sorumluluk faktörü ile iş bölümü ve uzmanlaşma faktörünün; yönetim birliği 
faktörü ile hiyerarşik düzen faktörünün katılımcılar tarafından birbirine yakın faktörler 
olarak değerlendirildiği görülmüş ve içerik bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde faktör 
birleştirmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca H3 ve H5, H4 ve H6 hipotezleri bu değişikliğe 
uygun olarak yeniden kurgulanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her birine ait 
betimleyici istatistikler ve güvenirlik katsayıları Tablo 1’de korelasyon analizi sonuçları 
ise Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Boyutlar ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Yapılar Ortalamalar Standart 
Sapmalar 

Soru 
Sayısı 

Güvenilirlik 
Katsayısı 

İletişim 3,7240 ,85860 4 ,820 
Merkezileşme 3,4604 ,76720 4 ,734 
İşbölümü-Yetki ve Sorumluluk 3,6535 ,88096 4 ,819 
Yönetim Birliği -Hiyerarşik Düzen 3,6188 ,85900 3 ,674 
Dönüşümcü Liderlik 3,8386 ,72941 5 ,857 
Hizmetkâr Liderlik 3,9546 ,67859 6 ,861 
Stratejik Liderlik 3,7901 ,71202 5 ,849 
Karizmatik Liderlik 3,4587 ,82706 3 ,718 
Etkileşimci Liderlik 3,9468 ,73129 4 ,812 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Düzce’deki KOBİ yöneticilerinin örgüt yapısındaki en 
önemli unsuru; iletişim (3,7240) olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bunu 
işbölümü-yetki ve sorumluluk (3,4604) takip etmektedir. KOBİ yöneticilerinin en fazla 
tercih ettiği liderlik tarzı ise hizmetkâr liderliktir (3,9546). Diğer taraftan değişkenlerle 
ilgili yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre (Cronbach Alpha değeri; 0,40 ile 0,60 
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arasında olması ölçeğin güvenirliğinin düşük olduğunu, 0,60 ve üzerinde olması ise 
ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermekte) araştırmadaki bağımlı ve bağımsız 
değişkenlere ait ölçeklerin oldukça güvenilir oldukları görülmektedir.  

Tablo 2: Liderlik Tarzları ve Örgütsel Yapı Boyutları Korelasyon Analizi Sonuçları 

Faktörler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.İletişim 1         

2.Merkezileşme ,381** 1        

3. İşbölümü-Yetki ve 
Sorumluluk ,612** ,457** 1       

4.Yönetim Birliği-
Hiyerarşik Düzen ,353** ,346** ,381** 1      

5.Dönüşümcü Liderlik ,440** ,404** ,456** ,420** 1     

6.Hizmetkâr Liderlik ,569** ,464** ,457** ,272** ,568** 1    

7.Stratejik Liderlik ,349** ,354** ,332** ,280** ,609** ,610** 1   

8.Karizmatik Liderlik ,280** ,345** ,274** ,208** ,514** ,433** ,492** 1  

9.Etkileşimci Liderlik ,503** ,309** ,459** ,401** ,702** ,571** ,596** ,483** 1 

* Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlı (2-tailed), ** Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 

Ölçeklere ait güvenilirlik analizi gerçekleştirildikten sonra boyutlar arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır.  Tablo 2’deki 
korelasyon analizi bulguları incelendiğinde, tüm liderlik tarzları ve örgütsel yapı 
boyutları arasında düşük, orta düzeyde ve pozitif bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. 
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki spesifik ilişkiler incelendiğinde;  

Dönüşümcü liderlik ile örgütsel yapının tüm boyutları arasında orta düzeyde 
pozitif ve anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, dönüşümcü liderliğin en yüksek düzeyde 
ilişkili çıktığı örgütsel yapı boyutunun yetki ve sorumluluk-işbölümü boyutu olduğu 
tespit edilmiştir.  

Hizmetkâr liderlik ile örgütsel yapının tüm boyutları arasında ise orta ve düşük 
düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, hizmetkâr liderliğin en fazla ilişkili 
olduğu boyut, iletişim boyutu olmuştur.  

Yine, diğer bir değişken olan stratejik liderlik ile örgütsel yapının tüm boyutları 
arasında ise orta ve düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki görülürken, stratejik 
liderliğin en yüksek düzeyde ilişkili çıktığı örgütsel yapı boyutu olarak merkezileşme 
boyutu tespit edilmiştir.  

Aynı şekilde karizmatik liderlik ve örgütsel yapının tüm boyutları arasında 
genelde düşük olmak üzere orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, 
karizmatik liderliğin en yüksek düzeyde ilişkili olduğu boyutun merkezileşme boyutu 
olduğu görülmektedir.  

Son olarak, etkileşimci liderlik ve örgütsel yapının tüm boyutları arasında orta 
düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, etkileşimci liderliğin en yüksek 
düzeyde ilişkili olduğu boyut iletişim olmuştur. 

4.3. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi İle İlgili Bulgular 

Yöneticilerin “örgütsel yapıyı dizayn ederken-yönlendirirken tercih ettikleri 
liderlik tarzlarının örgütsel yapının hangi boyutuyla daha fazla ilgilendiklerini tespit 
etmek” amacını gerçekleştirmek için çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. 
Bu bağlamda araştırmada yer alan hipotezler test edilmeye çalışılmıştır. Yapılan 
analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 
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Liderlik tarzlarının örgütsel yapının iletişim boyutu üzerindeki etkisi ile ilgili 
bulgular tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3: Liderlik Tarzları - İletişim Arasındaki Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3’te bağımsız değişken olarak liderlik tarzları ve bağımlı değişken olarak da 
örgütsel yapının iletişim boyutu incelenmiştir. VIF değerleri arasında 10’dan yüksek 
değer olmadığı ve tolerance değerleri 0,20’den yüksek olduğu için bağımsız değişkenler 
arasında çoklu bağlantılığın olmadığı görülmektedir. Ayrıca Durbin Watson katsayısı 
(1,803) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir ilişkinin olmadığını 
göstermektedir. Diğer taraftan liderlik tarzları, iletişim boyutu ile orta düzeyde ve 
anlamlı bir  ilişkiyi göstermekte  (r:,590, r2:,348, sig:,000) ve iletişim boyutundaki 
toplam varyansın %34’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına 
(ß) göre, liderlik tarzlarının iletişim üzerindeki göreli önem sırası: hizmetkâr liderlik, 
dönüşümcü liderlik şeklindedir. 

Liderlik tarzlarının örgütsel yapının iletişim boyutu üzerindeki etkisine 
bakıldığında; iletişimin, dönüşümcü ve hizmetkâr liderlikten tarzlarından etkilendiği 
görülmektedir (sig: 0,21; 0,00). Bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. Dönüşümcü 
liderlik %20’lik ve hizmetkâr liderlik ise %50’lik bir oranla iletişim boyutunu 
etkilemektedir. Bu analiz sonuçları kapsamında; “H1a: Dönüşümcü liderlik ve iletişim 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ve “H1b: Hizmetkâr liderlik ve iletişim arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezleri kabul edilmiştir. “H1c: Stratejik liderlik ve iletişim 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.”, “H1d: Karizmatik liderlik ve iletişim arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.” Ve “H1e: Etkileşimci liderlik ve iletişim arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.” hipotezleri reddedilmiştir.   

Liderlik tarzlarının örgütsel yapının merkezileşme boyutu üzerindeki etkisi ile 
ilgili bulgular tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Liderlik Tarzları - Merkezileşme Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
 

Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. Tolerans VIF 

(Sabit) ,662 ,330  2,007 ,046   
Dönüşümcü ,244 ,105 ,207 2,330 ,021 ,421 2,373 

Hizmetkâr ,639 ,099 ,505 6,436 ,000 ,541 1,850 
Stratejik -,099 ,100 -,082 -,994 ,322 ,488 2,049 
Karizmatik -,004 ,073 -,004 -,057 ,954 ,669 1,496 
Etkileşimci -,003 ,102 -,002 -,025 ,980 ,438 2,284 

Bağımlı Değişken: İletişim    R: ,590    R2: ,348    F: 20,923    Sig.: ,000   Durbin-Watson: 1,803 

Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 

(Sabit) 1,047 ,314  3,334 ,001 
Dönüşümcü Liderlik ,216 ,100 ,205 2,166 ,032 
Hizmetkâr Liderlik ,380 ,094 ,336 4,018 ,000 
Stratejik Liderlik ,022 ,095 ,021 ,236 ,814 
Karizmatik Liderlik ,125 ,070 ,134 1,787 ,076 
Etkileşimci Liderlik -,109 ,097 -,104 -1,119 ,264 

Bağımlı Değişken: Merkezileşme    R: ,510    R2: ,260    F: 13,777    Sig.: ,000     Durbin-Watson: 1,975 
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Bağımsız değişken olarak liderlik tarzları ve bağımlı değişken olarak da örgütsel 
yapının merkezileşme boyutunun incelendiği tablo 4’te, Durbin Watson katsayısının 
(1,975) sorunlu bir ilişki düzeyini yansıtmadığı görülmektedir. Diğer taraftan liderlik 
tarzları, merkezileşme boyutu ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu 
göstermekte  (R:,510, R2:,260, Sig:,000) ve merkezileşme boyutundaki toplam 
varyansın %26’sını açıklamaktadır. Liderlik tarzlarının örgütsel yapının merkezileşme 
boyutu üzerindeki etkisine bakıldığında; merkezileşme boyutunun dönüşümcü, 
hizmetkâr ve karizmatik liderlik tarzlarından etkilendiği görülmektedir (sig: 0,32; 0,00). 
Bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. Hizmetkâr liderlik %33’lük, dönüşümcü 
liderlik %20’lik, ve karizmatik liderli %13’lük bir oranla merkezileşme boyutunu 
etkilemektedir. Bu analiz sonuçları kapsamında; “H2a: Dönüşümcü liderlik ve 
merkezileşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.”, “H2b: Hizmetkâr liderlik ve 
merkezileşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ve “H2d: Karizmatik liderlik ve 
merkezileşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezleri kabul edilmiştir. “H2c: 
Stratejik liderlik ve merkezileşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ve “H2e: 
Etkileşimci liderlik ve merkezileşme arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezleri 
reddedilmiştir.  

Liderlik tarzlarının örgütsel yapının iş bölümü-yetki ve sorumluluk boyutu 
üzerindeki etkisi ile ilgili bulgular tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Liderlik Tarzları - İş Bölümü/Yetki ve Sorumluluk Çoklu Regresyon Analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5’te bağımsız değişken olarak liderlik tarzları ve bağımlı değişken olarak da 
örgütsel yapının iş bölümü-yetki ve sorumluluk boyutu incelenmiştir. Durbin Watson 
katsayısı (1,468) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir ilişkinin 
olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan model genel anlamda liderlik tarzları ile iş 
bölümü-yetki ve sorumluluk boyutu arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğunu göstermekte  (R:,535, R2:,287, Sig:,000) ve iş bölümü-yetki ve sorumluluk 
boyutundaki toplam varyansın %28’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 
katsayılarına (ß) göre, liderlik tarzlarının iş bölümü-yetki ve sorumluluk üzerindeki 
göreli önem sırası: hizmetkâr liderlik, dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik 
şeklindedir. Liderlik tarzlarının örgütsel yapının iş bölümü-yetki ve sorumluluk boyutu 
üzerindeki etkisine bakıldığında; iş bölümü-yetki ve sorumluluk boyutunun dönüşümcü, 
hizmetkâr ve etkileşimci liderlikten tarzlarından etkilendiği görülmektedir (sig: 0,024; 
0,001; 0,026). Bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. Dönüşümcü liderlik %21’lik, 
hizmetkâr liderlik %28’lik ve etkileşimci liderlik %20’lik bir oranda iş bölümü-yetki ve 
sorumluluk boyutunu etkilemektedir. Bu bulgular ışığında; “H3a: Dönüşümcü liderlik 
ve iş bölümü-yetki ve sorumluluk arasında anlamlı bir ilişki vardır.”, “H3b: Hizmetkâr 
liderlik ve iş bölümü-yetki ve sorumluluk arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ve “H3e: 
Etkileşimci liderlik ve iş bölümü-yetki ve sorumluluk arasında anlamlı bir ilişki vardır.” 
hipotezleri kabul edilmiştir. “H3c: Stratejik liderlik ve iş bölümü-yetki ve sorumluluk 

Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 
(Sabit) ,707 ,354  1,997 ,047 
Dönüşümcü Liderlik ,256 ,112 ,212 2,278 ,024 
Hizmetkâr Liderlik ,360 ,107 ,277 3,376 ,001 
Stratejik Liderlik -,100 ,107 -,081 -,940 ,348 
Karizmatik Liderlik -,015 ,079 -,014 -,188 ,851 
Etkileşimci Liderlik ,247 ,110 ,205 2,249 ,026 

Bağımlı Değişken: Yetki ve Sorumluluk-İş Bölümü    R: ,535    R2: ,287  F: 15,747    Sig.: ,000  
Durbin-Watson: 1,468 
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arasında anlamlı bir ilişki vardır.”, “H3d: Karizmatik liderlik ve iş bölümü-yetki ve 
sorumluluk arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezleri reddedilmiştir. 

Liderlik tarzlarının örgütsel yapının yönetim birliği-hiyerarşik düzen boyutu 
üzerindeki etkisi ile ilgili bulgular Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Liderlik Tarzları -Yönetim Birliği/Hiyerarşik Düzen Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6’da bağımsız değişken olarak liderlik tarzları ve bağımlı değişken olarak 
da örgütsel yapının yönetim birliği ve hiyerarşik düzen boyutu incelenmiştir. Durbin 
Watson katsayısı (1,593) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir 
ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan liderlik tarzları, yönetim birliği ve 
hiyerarşik düzen boyutu ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki göstermekte  (R:,447, 
R2:,200, Sig:,000) ve yönetim birliği-hiyerarşik düzen boyutundaki toplam varyansın 
%20’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (ß) göre, liderlik 
tarzlarının yönetim birliği ve hiyerarşik düzen üzerindeki göreli önem sırası: 
dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik şeklindedir. Liderlik tarzlarının örgütsel yapının 
yönetim birliği-hiyerarşik düzen boyutu üzerindeki etkisine bakıldığında; yönetim 
birliği ve hiyerarşik düzenin dönüşümcü ve etkileşimci liderlikten etkilendiği 
görülmektedir (sig: 0,004; 0,023). Bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 
Dönüşümcü liderlik %29’luk ve etkileşimci liderlik ise %22’lik bir oranla yönetim 
birliği ve hiyerarşik düzen boyutunu etkilemektedir. Bu bulgular ışığında; “H4a: 
Dönüşümcü liderlik ve yönetim birliği-hiyerarşik düzen arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.” ve “H4e: Etkileşimci liderlik ve yönetim birliği-hiyerarşik düzen arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezleri kabul edilmiş, “H4b: Hizmetkâr liderlik ve 
yönetim birliği- hiyerarşik düzen arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ,“H4c: Stratejik 
liderlik ve yönetim birliği-hiyerarşik düzen arasında anlamlı bir ilişki vardır.” ve “H4d: 
Karizmatik liderlik ve yönetim birliği-hiyerarşik düzen arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.” hipotezleri reddedilmiştir. 

Sonuç 
Yürütülen araştırma büyük çoğunluğu 25-34 yaş aralığında, öğrenim durumu 

itibariyle lise ve lisans düzeyinde eğitim almış, bulundukları işletmede 1-5 yıl aralığında 
deneyim yaşamış, üst ve orta düzey erkek yöneticilerin bakış açılarını yansıtmaktadır. 
Bugün iş dünyasında her ne kadar kadın istihdamının artırılması ve kadınların üst 
yönetimde yer alması konuları gündeme gelse de, özellikle KOBİ’ler için bunun 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte üst ve orta düzey yönetimde özellikle 
genç girişimcilerin yer aldıkları söylenebilir. Deneyim süreleri dikkate alındığında 
KOBİ’lerde çok sık yönetici değişimi yaşandığı varsayılabilir.  

Diğer taraftan çalışma, daha çok mikro ve küçük işletmelerin yapısal özelliklerini 
yansıtmaktadır ve uygulamaya yönelik öneriler daha çok işletmelerin faaliyet alanları 

Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t Sig. 
(Sabit) 1,459 ,366  3,991 ,000 
Dönüşümcü Liderlik ,342 ,116 ,290 2,947 ,004 
Hizmetkâr Liderlik ,009 ,110 ,007 ,081 ,936 
Stratejik Liderlik -,013 ,110 -,011 -,118 ,907 
Karizmatik Liderlik -,047 ,081 -,045 -,574 ,566 
Etkileşimci Liderlik ,259 ,113 ,221 2,286 ,023 

Bağımlı Değişken: Yönetim Birliği ve Hiyerarşik Düzen   R: ,447   R2: ,200    F: 9,781   Sig.:,000       
Durbin-Watson: 1,593 
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itibariyle hizmet sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve inşaat sektöründe faaliyetlerini 
sürdüren işletmeleri ilgilendirir niteliktedir. Dolayısıyla elde edilen sonuçların bu 
sınırlılıklar içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

KOBİ’lerdeki yöneticilerin liderlik tarzını en iyi temsil eden liderlik tarzları; 
dönüşümcü ve hizmetkâr liderliktir. Bunu sırasıyla; stratejik liderlik, karizmatik liderlik 
ve etkileşimci liderlik takip etmektedir. Yöneticilerin daha fazla mikro ve küçük 
işletmelerde yer almasının, dönüşümcü ve hizmetkâr liderlik gibi güvene ve değere 
dayalı liderlik tarzlarının ortaya çıkmasına yardımcı olduğu söylenebilir.  

KOBİ’lerin örgütsel yapılarını en iyi temsil eden boyutların iletişim ve 
merkezileşmedir. Bunu sırasıyla; iş bölümü-yetki ve sorumluluk, yönetim birliği-
hiyerarşik düzen boyutları takip etmektedir. Araştırmanın daha fazla mikro ve küçük 
işletmeleri kapsadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, iletişim ve merkezileşme 
boyutlarının bu işletmeler için diğer boyutlardan baskın olması beklenen bir durumdur. 
Çünkü özellikle küçük işletmelerde örgüt yapısı yazılı kural ve prosedürlerin 
oluşturulmasından ziyade sözlü iletişime dayalıdır. Çalışan sayısının az olması gereği, 
farklı hiyerarşik kademeler kendi aralarında ve üstleriyle kolay bir şekilde iletişim 
kurabilmektedir. 

Araştırmanın literatür bölümünde örgüt yapıları mekanik ve organik örgüt yapıları 
çerçevesinde ikiye ayrılmış ve yapı ile ilgili boyutlar bu iki yapı çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklere ilişkin sonuçlar incelendiğinde organik 
örgüt yapısına uygun olarak oluşturulan önermelerde boyutların orta düzeyin üzerinde 
değer aldıkları görülmektedir.  Bu kapsamda KOBİ’lerin daha fazla organik örgüt 
yapısına sahip olduğu söylenebilir. 

Değişkenler arasındaki ilişkiler dikkate alındığında; dönüşümcü liderlik ile 
örgütsel yapının tüm boyutları (sırasıyla; iletişim, yönetim birliği-hiyerarşik düzen, 
merkezileşme) arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, 
dönüşümcü liderliğin en yüksek düzeyde ilişkili çıktığı örgütsel yapı boyutunun 
işbölümü-yetki ve sorumluluk boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç KOBİ’lerde 
dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip yöneticilerin, örgütsel yapıyı dizayn ederken, 
yönlendirirken en fazla işi uzmanlık alanlarına göre bölümlere ayırma ve çalışanları ile 
yetki ve sorumluluğu etkili bir şekilde paylaşma konusuyla ilgilendiklerini 
göstermektedir. Bu durum KOBİ’lerin yapısal özellikleri (özellikle çalışan sayısı ve iş 
çeşitliliği) ve dönüşümcü liderlerin karakteristik yapıları düşünüldüğünde oldukça 
makul bir sonuç olarak düşünülebilir. Aynı zamanda KOBİ’ler için “küçük ama etkili” 
olma özelliklerini yansıtma, çevresel değişimlere zamanında tepki verme, esnek olma, 
güven esasına dayalı yönetimi gerçekleştirme konuları açısından oldukça önemlidir. 

Hizmetkâr liderlik ile örgütsel yapının tüm boyutları arasında ise orta ve düşük 
düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, hizmetkâr liderliğin en fazla ilişkili 
olduğu boyut, iletişim boyutu olmuştur. Bu sonuç KOBİ’lerde hizmetkâr liderlik 
özelliklerine sahip yöneticilerin, örgütsel yapıyı dizayn ederken, yönlendirirken en fazla 
örgüt içi iletişim konusuyla ilgilendiklerini göstermektedir. Hizmetkâr liderlerin 
çalışanlara yüksek bağlılıkları ve onları fazlasıyla önemseyerek işletmeye olan 
bağlılıklarını artırmaya çalışması nedeniyle bu sonuç oldukça makul bir sonuç olarak 
kabul edilebilir. Diğer örgütsel yapı boyutları ile ilgilenme düzeyleri iletişim boyutu 
kadar güçlü değildir. Yine, diğer bir değişken olan etkileşimci liderlik ile örgütsel 
yapının tüm boyutları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, 
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etkileşimci liderliğinde en yüksek düzeyde ilişkili olduğu boyutun iletişim olduğu 
belirlenmiştir. Hizmetkâr liderlikte olduğu gibi KOBİ’lerdeki etkileşimci liderlik 
özelliklerine sahip yöneticilerde, örgütsel yapıyı etkili bir şekilde dizayn etmek ve 
yönlendirmek için iletişim konusuyla daha fazla ilgilenmektedirler. Etkileşimci 
liderlerin karşılıklı bağımlılık vurguları, çalışanların geçmişten süregelen faaliyetlerini 
daha etkin ve verimli kılmak veya iyileştirmek suretiyle iş yapma ve yaptırma yolunu 
seçmeleri gibi özellikleri düşünüldüğünde bu özelliklere sahip yöneticiler için iletişimin 
ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Son olarak, stratejik liderlik ve karizmatik liderliğin en yüksek düzeyde ilişkili 
çıktığı örgütsel yapı boyutu olarak merkezileşme boyutu (adem-i merkeziyetçi yapı) 
tespit edilmiştir. Stratejik liderliğin en yüksek düzeyde ilişkili çıktığı örgütsel yapı 
boyutunun merkezileşme boyutu olmasının nedeni, stratejik liderliğin; vizyonu 
çalışanlar tarafından paylaşılan bir duygu haline getirme, değişim ve dönüşümün örgüt 
kültüründe içselleştirilmesini sağlama, farklılaşan çevresel koşullara dinamik bir 
biçimde uyum gösterebilme, çalışanların ve çevrenin değer ve tutumlarına önem verme, 
cesaret ve girişimciliği büyük sonuçlar için kullanabilme gibi özelliklere sahip olması 
olarak savunulabilir. Aynı şekilde karizmatik liderliğin en yüksek düzeyde 
merkezileşme boyutu ile ilişkili olmasının nedeni karizmatik liderliğin; örgütsel yapıya 
ahlaki imalara sahip ideolojik amaçlarını yerleştirme, takipçilerin içsel değerlerinin 
arttırılmasını sağlayarak motive oldukları örgütün vizyon ve değerlerine bağlanmaları 
için yüksek bir çaba gösterme, takipçilerin algıları ve ihtiyaçlarına; çevresel fırsatlar ve 
tehditlere daha duyarlı olma gibi özelliklerinden kaynaklı olabilir. 

Sonuç olarak yürütülen araştırma, kavramsal ve yöntemsel açıdan bazı sınırlıklar 
içermekle birlikte literatür açısından ilişkisel, uygulama açısından yönlendirici nitelikte 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma konusunun daha detaylı bir şekilde 
incelenmesi için sonradan gerçekleştirilecek çalışmalarda daha büyük örneklemler 
üzerinden spesifik incelemeler yapılması önerilmektedir. 

 

KAYNAKÇA 
Akat, İ., Budak, G., (2002). İşletme Yönetimi (4.baskı). İzmir: Barış. 

Aydın, M. D., (2001). Liderlik Ve Liderlik Zekâsı: Uygulamalı Bir Çalışma. Hacettepe 
Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Ankara. 

Ayhan, C., (2010). Kamu Kurumlarında Liderlik Tarzlarının Lider Etkinliği Üzerine 
Etkisi ve Bir Uygulama. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gebze. 

Barbuto, J.E., Wheeler, D.W., (2006). “Scale Development and Construct Clarification 
of Servant Leadership”, Group and Organization Management, Vol. 31 No. 3, 
300-326. 

Bolat, T., Seymen, O., (2003). “Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde Dönüşümcü 
Liderlik Tarzının Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 9, 59-85. 

Bolat, T., Seymen, O., Bolat, İ., Erdem, B., (2009). Yönetim ve Organizasyon 
(2.Basım). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Celep, C., (2004). Dönüşümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık. 



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

546 

Conger, J.A., Kanungo, R.N., Menon, S.T., Mathur, P., (1997). “Measuring Charisma: 
Dimensionality and Validity of the Conger-Kanungo Scale of Charismatic 
Leadership”, Canadian Journal Of Administrative Sciences, Vol. 14, No.3, 290-
302. 

Dal, L., Çorbacıoğlu, S., (2014). “Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Lider-Üye 
Etkileşimi İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.19, Sayı.4, 
287-310. 

Diker, O., (2014). Algılanan Liderlik Tarzları, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık 
İlişkisinin Turizm Endüstrisinde İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir. 

Doğan, S., (1997). “Geleneksel Piramit Anlayışının Sonu: Sıfır Hiyerarşi”, Yönetim, 
Yıl. 8, Sayı. 26, 45-56. 

Eren, E., (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (13.Basım). İstanbul: Beta 
Yayıncılık. 

Koçel, T., (2014). İşletme Yöneticiliği (15.Basım). İstanbul: Beta Yayıncılık. 
Mintzberg, H., (2014). Örgütler ve Yapıları (Çev. Ahmet Aypay). Ankara: Nobel 

Akademik. 
Mirze, S. K., (2016). İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma. Ankara: 

Beta Yayıncılık. 
Northouse, P. G., (2014). Liderlik Kuram ve Uygulamalar (6.Baskı). Çev. Cengiz 

Şimşek, İzmir: Sürat Üniversite. 
Öğüt, A., (2009). Bilgi Çağında Yönetim (4.Basım). Konya: Çizgi. 

Serinkan, C., (2005). “İşletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetimi 
İlişkisi”, İÜ İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Cilt.16, Sayı.50, 86-103. 

Smith, B.N., Montagno, R.V., Kuzmenko, T.N., (2004). “Transformational and Servant 
Leadership: Content and Contextual Comparisons”, Journal of Leadership and 
Organizational Studies Vol. 10, No. 4, 80-91. 

Sobacı, F., (2014). Banka Yöneticilerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzları 
İle Çatışma Yönetim Stratejileri: Türkiye Genelinde Bir Uygulama. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Tokat. 

Şahin, A., Temizel, H., (2007). “Bilgi Toplumunun Örgütsel Ve Yönetsel Yapılar 
Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı: Bir 
Anket Çalışması”, S.Ü. Maliye Dergisi, Sayı.153, 179-194. 

Tanrıverdi, H., Paşaoğlu, S., (2014). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet ve İş 
Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri 
Üzerinde Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt.13, Sayı.50, 
274-294. 

Tokmak, C., Yavuz, E., (2009). “İş Görenlerin Etkileşimci Liderlik ve Örgütsel Bağlılık 
İle İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari 
İncelemeler Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 18-19. 



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

547 

Türksoy A., (2008). Futbolda Sporcu Tatmini İle Antrenörlerden Beklenilen ve 
Gerçekleşen Liderlik Davranışlarının Tespiti. Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Uyanık, C., (1998). Örgütsel Yapı ve Kombassan’da Bir Uygulama. Gebze İleri 
Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Van de Van, A.H., (1976). “A Framework for Organizational Assesment”, Academy of 
Management Review, Vol. 1, No. 1, 64-78.  

Yalçın, B. ve Ay, C., (2011). “Bilgi Toplumunda Öğrenen Örgütler ve Liderlik Süreci 
Bağlamında Bir Örnek Olay Çalışması”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 1, 15-36. 

Yıldırım, A., (2014). Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi, Karaman. 

Yılmaz, H., (1998). Örgütsel Yapıda Sıfır Hiyerarşi Anlayışı ve Sanayi İşletmelerinde 
Uygulanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Afyon. 

Yukl, G., (1999). “An Evaluatıon of Conceptual Weaknesses in Transformatıonal and 
Charısmatıc Leadershıp Theorıes”, Leadership Quarterly, Vol. 10, No. 2, 285–
305. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Y. E. Taşgit – H. Temiz Sert 9/4 (2017) 530-550 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

548 

The Reflections of Leadership Types on Organizational Structure: A 
Research on SME at Düzce 

 
 

Yunus Emre TAŞGİT 
Düzce University  

Faculty of Business Management  
Düzce, Turkey 

orcid.org/0000-0001-6261-1278 
yunusemretasgit@duzce.edu.tr 

Havva TEMİZ SERT 
Düzce University 

Institute of Social Sciences  
Düzce, Turkey 

orcid.org/0000-0003-3656-4038 
havva_temizz@hotmail.com  

 
 

Extensive Summary 

 
Introduction 

The main purpose of the research is to determine which leadership style is more 
correlation-interaction with the organizational structure when the organizational 
structure is managed. 

When the findings in the literature and the applications in the business world are 
examined, it is seen that successful organizations under different environmental 
conditions have different structural characteristics. Among the structural elements, the 
most important factors affecting organizational success are conceptualized as the 
organizational environments, strategy, technology and the size of organization. 
However, the relationship between organizational structures and leadership styles 
attracts attention; it is observed that the design and operation of organizational 
structures are significantly influenced by the leadership characteristics; and it is 
understood that there is a strong relationship between leadership styles and 
organizational structure. So that it can easily be accepted as a phenomenon that 
mechanical and organic structures need different leadership styles and if the leadership 
style and the formation of a correct structure are provided, there will be a positive 
change in organizational success. In this framework, an examination of the relationship 
between leadership styles and dimensions of organizational structure is becoming a 
critical issue for organizations' success. It is necessary for organizations to create 
internal mechanisms to bring themselves to tomorrow and to move their dynamic 
balances from today to tomorrow. The provision of dynamic balances is related to the 
harmony and concordance of the elements within the organization. This can only be 
achieved through leadership and structure alignment. 

When the literature is examined, it is seen that the dimensions that define 
organizational structure are examined by different authors to different names and 
similar characteristics. In this research, Henri Fayol's principles of organization based 
on organizational structure are taken as basis. On the other hand, it is discussed in the 
literature that different conditions require different leadership styles. Considering 
today's dynamic conditions, transactional leadership, transformational leadership, 
charismatic leadership, strategic leadership and servant leadership styles are discussed 
as independent variables in the research. 
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Method 

This research carries a quantitative research feature from a point of view. It is 
based on the primary data according to the characteristics of the data used. 

The research model is designed on literature and based on two basic variables; 
leadership styles and dimensions of organizational structure. The dimensions of 
organizational structure are the dependent variable and have five six sub-dimensions; 
the division of labor and specialization, authority and responsibility, one-handed 
management, hierarchical order, centralization level and communication. The leadership 
styles are the independent variable and consist of five sub-styles; transactional 
leadership, transformational leadership, charismatic leadership, strategic leadership and 
servant leadership. According to the created model; it is foreseen that there will be a 
different level of relationship and influence between the leadership styles of the 
managers and the dimensions of the organizational structure. 

The research population consists of senior and middle level managers at the SMEs 
(small and medium-sized) in Düzce. According to the data obtained from Düzce 
Chamber of Commerce and KOSGEB, there are 420 SMEs operating in Düzce. Full 
census method was used to reach research data. Since the entire universe is accessible, a 
survey has been sent to all but positive return (feedback) has been received from 202 
firms. The data were collected by face to face interview technique, a total of 202 
surveys were taken for analysis of the data.  

Findings 

The research is mostly based on the viewpoints of senior and middle level male 
managers who have been educated at 25-34 years of age, in high school and 
undergraduate level, experienced in 1-5 years of operation. On the other hand, the study 
mostly reflects the structural characteristics of micro- and small-scale enterprises, and 
the proposals for implementation are more concerned with businesses operating in the 
service sector, food sector, textile sector and construction sector as a function of the 
enterprises. 

According to the research findings, senior and middle level managers at the SMEs 
located in Düzce mostly prefer servant leadership and transactional leadership style and 
they are most interested in the communication dimension while managing 
organizational structure.  

Transformational leadership is most related to the division of labor-authority and 
responsibility; Servant leadership is most related to the communication; Charismatic 
leadership and strategic leadership are most related to the decentralization; 
Transactional leadership is most related to the one-handed management-hierarchical 
order dimension. 

When the influence of leadership styles on the communication dimension is 
examined, it is seen that the communication dimension is influenced by 
transformational and servant leadership styles. The relative order of importance of 
leadership styles over communication is servant leadership, transformation leadership. 

Given the influence of the leadership styles on the centralization dimension of the 
organizational structure, it is understood that the centralization dimension is influenced 
by transformational and servant and charismatic leadership styles. The relative order of 
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importance of leadership styles over the centralization is servant leadership, 
transformation leadership and charismatic leadership. 

When the influence of leadership styles on the division of work-authority and 
responsibility dimension is examined, it is seen to be the dimension influenced by the 
transformational, servant and transactional leadership styles. The order of importance of 
leadership styles over the division of labor-authority and responsibility is servant 
leadership, transformational leadership and transactional leadership. 

Given the influence of the leadership styles on the one-handed management-
hierarchical order dimension, it is understood that the dimension is influenced by the 
transformational and the transactional leadership. The relative order of importance of 
leadership styles over the one-handed management-hierarchical order is the 
transformational and the transactional leadership. 

Conclusion 

Leadership styles that best represent the leadership style of managers in SMEs are 
transformational and servant leadership. This is respectively followed by strategic 
leadership, charismatic leadership and activist leadership. It can be said that this is an 
expected result. Because managers in micro and small businesses generally prefer trust 
and value-based behavior styles. So this style of relationship helps to bring about the 
emergence of transformational and servant leadership. 

The dimensions that best represent the organizational structures of SMEs are 
communication and centralization. This is followed by the division of work-authority 
and responsibility, the one-handed management-hierarchical order dimension. Given the 
fact that the research covers more micro and small businesses, it is anticipated that the 
dimensions of communication and centralization will dominate other dimensions for 
these businesses. Because especially in small enterprises, organizational structure  is 
based largely on verbal communication rather than written rules and procedures. Due to 
the small number of employees, different hierarchical levels can easily communicate 
with each other and with their superiors. 

Although the research subject is quite critical and interesting for the success of the 
firms, comprehensive empirical studies on the topic have not been found in the 
literature.  This research is limited to some points, but it presents original findings. In 
further research, studying with different sectors and larger samples will help fill the gap 
in the area. 

 



Teknolojinin Kabulü ve Kullanımı Faktörlerinin Tüketicilerin Mobil 
Reklam Kullanma Niyetleri Üzerindeki Etkisi 

The Effect of Factors Regarding Technology Acceptance and Use on 
Consumers’ Behavioral Intention to Use Mobile Advertising 

Asude Yasemin ZENGİN 
Aksaray Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Bölümü 

Aksaray, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-3147-7958 

yasasuzengin@hotmail.com 

Cihan ÖZKİL 
T.Vakıflar Bankası T.A.O.

Ankara 2. Bölge Müdürlüğü
Bölge Ticari Pazarlama Yöneticisi 

Ankara, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-0819-0860 

cihanozkil@gmail.com 
Özet 

Hızla gelişen teknoloji doğrultusunda işletmelerin pazarlama stratejileri de bu 
gelişmeden etkilenmiştir. Özellikle mobil araçların tüketicilerin günlük hayatlarının 
vazgeçilmez bir parçası olması dolayısıyla mobil araçlar üzerinden tüketicilere ulaşmak 
işletmeler için kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Öte yandan teknolojinin 
gelişmesiyle araştırmacılar, tüketicilerin teknoloji temelli araçlara yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla teknolojinin kabulü ve kullanımı teorileri üzerinde yoğunlukla 
durmaktadır. Bu çalışmada teknolojinin kabulü ve kullanımının birleştirilmiş teorisi 
(TKKBT) esas alınmaktadır. Araştırmanın temel amacı tüketicilerin mobil reklam 
kullanma niyeti üzerinde teknoloji kabul ve kullanımına ilişkin faktörlerin etkisini 
ortaya koymaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek amacıyla hazırlanan anket 309 
tüketiciye uygulanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modeli 
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, algılanan eğlencenin mobil reklam kullanma niyeti 
üzerinde en güçlü etkiye sahip olan TKKBT boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Mobil reklam kullanma niyeti üzerinde kişisel yenilikçilik, performans beklentisi ve 
kolaylaştırıcı koşulların doğrudan etkisi tespit edilememiştir. Çaba beklentisinin ve 
mobil becerikliliğin performans beklentisi üzerinde doğrudan etkisi olduğu 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mobil Reklam, Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının 
Birleştirilmiş Teorisi, Teknoloji Kabul Teorisi.  

Abstract 
Rapidly developing technology has shifted the marketing strategies of businesses. 

Particularly, since the mobile devices are now an important part of consumers’ 
everyday life, to interact with consumers via mobile devices is a necessity for marketers. 
Parallel with the developments in technology, researchers has searched for the 
theoretical bases of the attitudes of the consumers towards technology based devices 
through the theories of acceptance and the use of technology. This study adopts the 
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Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). This study’s aim is to 
determine the effect of technology acceptance and use factors on consumers’ intention 
to use mobile advertising. To accomplish this main purpose, survey conducted to 309 
consumers. Structural equation modeling was used to test research hypotheses which 
developed in accordance with research objective. Results indicate that perceived 
enjoyment has the strongest effect on intention to use mobile advertising. On the other 
hand, results reveal that there is no significant relationship between personal 
innovativeness, performance expectancy and facilitating conditions and intention to use 
mobile advertising. Additionally, effort expectancy and mobile skillfulness have effect 
on performance expectancy.  
Keywords: Mobile Advertising, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, 
Technology Acceptance Model. 

1.Giriş 

Günümüzde teknolojinin ilerleyişi ve özellikle internetin ve cep telefonlarının 
hayatımıza girmesiyle işletmeler için tüketicilere ulaşmanın ve onlarla iletişim kurma 
yöntemlerinin gelişmeler doğrultusunda güncellenmesini gerekli kılmıştır. İşletmeler, 
her geçen gün giderek yaygınlaşan cep telefonu ve akıllı telefon kullanımına istinaden 
gelişmeyi takip etmek üzere etkin bir şekilde mobil araçları kullanmaya başlamışlardır. 
Mobil araçlar sayesinde uzaklar yakın olmuş, bir tuş ile dünyanın öbür ucuna ulaşılabilir 
hale gelinmiştir.  

Türkiye mobil abone ve mobil internet kullanımı sayısı bakımından kayda değer 
bir gelişim göstermektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine 
göre Türkiye’de 2016 yılında mobil abone sayısı 75 milyonu aşmıştır. Mobil cepten 
internet aboneliği sayısı 51.7 milyon olmuş ve bir önceki yıla göre %34.8 artış 
göstermiştir (BTK, 4. Çeyrek Pazar Raporu, Mart, 2017). 2015 yılı Eylül ayında % 94.3 
olan mobil telefon penetrasyon oranının 2018 yılı sonunda %99.5’e ulaşması 
beklenmektedir (BTK, Stratejik Planı, 2016). Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı 
bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre Nisan 2016 itibariyle hanelerin % 
96.9’unda cep telefonu veya akıllı telefon bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 
araştırmada, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren 
ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2017’de % 24.9 olmuştur (TÜİK, 
2017).   

Mobil reklam, mobil araçlar taşıyan tüketicilere elektronik reklamlar göndermek 
olarak tanımlanmaktadır (Cleff, 2007: 226). Kablosuz iletişim donanımlarının ve ağ 
teknolojilerinin devamlı gelişmeleri ile mobil reklamın, yakın gelecekte reklamcılığın 
popüler bir şekli olacağını belirten Wong, vd., (2015)’göre gazeteler, dergiler, 
televizyon ve radyolar gibi geleneksel reklamcılık araçlarının aksine, mobil reklamcılık 
her an her yerde doğru tüketiciye ulaşma potansiyeli gibi avantajlar sunar. e-marketer 
verilerine göre, mobil reklamcılık harcamalarının artışını sürdürerek 2018 yılında dünya 
çapında 166.628 milyon dolar tutarına ulaşacağı tahmin edilmektedir (e-marketer, 
2016). 

Bu çalışmada öncelikle mobil reklam kavramı üzerinde durulacak ardından 
Teknolojiyi Kabul Teorisi’nden yola çıkılarak geliştirilen son dönemde araştırmacıların 
dikkatini çeken Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi 
açıklanacaktır. Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi çerçevesinde 
araştırma hipotezleri sunulacak ve model testi sonuçları değerlendirilecektir.    
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2.Mobil Reklamlar 
Mobil reklam, “tüketicilere mal ve hizmet tutundurulması amacıyla reklam 

mesajları iletmek için interaktif kablosuz kitle iletişim araçlarının kullanımı” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Haghirian, Madlberger, 2005:2). Barutçu (2009: 26-27) ise mobil 
reklamı “hedef tüketici gruplarının bulunduğu yer, zaman ve ilgilerine göre 
kişiselleştirilmiş bilgilendirici, hatırlatıcı ve ikna edici reklam mesajlarının veya 
doğrudan pazarlama mesajlarının cep telefonlarına iletilmesi” olarak tanımlamıştır. 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak bir tanım yapacak olursak mobil reklamcılık; 
“kişisel ve interaktif olarak tüketici gruplarına mobil cihazlar aracılığı ile (SMS, MMS, 
WAP, Wi-fi, vs.) yapılan her türlü reklamcılık faaliyeti” veya “müşterilerde satın alma 
eğilimini arttırmak amacıyla interaktif olarak mobil ürünler kullanmak suretiyle yapılan 
tüm pazarlama iletişimi faaliyetleridir”. 

Mobil reklamcılık, mobil araçların artan kullanım yaygınlık oranları ile, 
reklamcılara potansiyel müşterilerine tanıtım mesajlarını iletmek için yeni bir fırsat 
oluşturmuştur (Wong, vd., 2015). Cep telefonu kullanıcıları mobil reklamcılık 
aktivitelerini SMS, MMS, WAP ve Bluetooth aracılığıyla gerçekleştirebilir. Akıllı 
telefonların dışında, mobil reklam göndermek için alternatif yollar, tabletler/ iPadler 
gibi mobil araçlardır. Son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan bölge bazlı hizmetler 
(location based services), mobil reklamcılık açısından güncel mobil reklamcılık 
araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda esas olarak mobil/akıllı 
telefonunun GPS (Global Positioning System) özelliği kullanılmaktadır. Reklam veren, 
tüketicinin GPS üzerinden belirlenen konuma ulaştığında hedef kullanıcı belirlenmiş 
olur ve kullanıcı istenen yerde iken cep telefonuna reklam gönderir. Bölge bazlı hizmete 
dayalı mobil reklamcılığa en iyi örnek; tüketicilerin mobil telefonlarına belirli bir 
alışveriş merkezine ulaştıklarında o alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazalara ait 
kampanyalara ilişkin gelen reklamlardır. Mobil reklam ile ilişkili olarak son dönemde 
mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte mobil cihazlar üzerinden TV izleme ve video 
akışı izleme de yaygınlaşmıştır. Mobil reklamcılar bu mecrada da reklam vererek mobil 
TV kullanıcılarına ve video akışı izleyenlere birkaç saniyelik reklamı zorunlu hale 
getirmiştir. 

Mobil reklamcılık her zaman, her yerde, interaktif olarak, hedefe odaklı, düşük 
maliyetli, kişiye özel ölçümlenebilir ve yüksek geri dönüşü olan reklamcılık faaliyetidir. 
Mobil reklamların yaygınlaşması ile mobil reklamların etkinliğini belirleyen reklam 
özellikleri, mobil reklama yönelik tüketici tutumları gibi konuların sıklıkla araştırıldığı 
görülmektedir. Literatürde mobil reklamlara yönelik tüketici tutumunu belirleyen 
faktörler üzerine gerçekleştirilen çok sayıda araştırma yer almaktadır ( Barutçu ve Göl, 
2009; Usta, 2009; Çakır, vd. 2010; Sert, 2012; Şahin ve Aytekin, 2012; Altuğ ve Yörük, 
2013; Eru, 2013). Söz konusu çalışmalarda, mobil reklam etkinliği üzerinde etkili olan 
unsurlar; bilgilendiricilik düzeyi, eğlendiricilik, güvenilirlik, rahatsız edicilik, ödüllü 
reklamcılık ve izinli reklamcılık olarak sıralanmaktadır. Bu bağlamda, mobil 
reklamcılığın başarısını etkileyen faktörlerde teknoloji ve uygulamalarla ilgili 
bağlantının dikkati çektiği söylenebilir. Tüketiciler bakımından mobil reklam 
uygulamaları değerlendirildiğinde ise reklamın amacı (reklamın amaca yönelik olarak 
sunulması), içeriği (içeriğin en dikkat çekici şekilde doğrudan sunulması), zamanlaması, 
mahremiyet (kişisel bilginin gizli tutulması) ve mesajın algılanması unsurlarının mobil 
reklamın etkinliği üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.   
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Mobil reklamda, reklamın etkililiğini artırmak ve tüketiciyi teşvik etmek üzere 
çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. SMS ile yapılan reklamlarda sıklıkla yarışma ve 
çekilişler kullanılmaktadır. Bu uygulamaya en güzel örneklerden biri dondurma 
çubuklarında yer alan şifrenin SMS ile gönderilerek çekilişe katılma imkanının 
sağlanmasıdır. Yine SMS üzerinden mobil reklamcılıkta yoğunlukla kullanılmakla 
beraber son dönemde yer temelli hizmetlere dayalı mobil reklamlarda da karşılaşılan 
indirim kuponları uygulaması mobil reklam kullanımını teşvik etmek için 
kullanılmaktadır. İndirim kuponu uygulamasına örnek olarak belirli bir tutarın üzerinde 
alışverişte kullanılmak üzere belirli bir tutar indirim için bir kodun SMS ile iletilerek 
mağazadan alışveriş sırasında kodun kasiyere bildirilmesiyle indirimden faydalanılması 
verilebilir. Mobil bilet uygulaması ise belirli bir harcama tutarını geçen ya da belirli bir 
süre içerisinde belirtilen adette alışveriş yapan müşterilere konser, tiyatro, sinema, vb. 
gibi biletle giriş yapılan etkinliklerin biletlerinin mobil cihazlara gönderilmesi şeklinde 
örneklendirilebilir. Anketler de mobil reklam kullanımını teşvik eden 
uygulamalardandır. Anketler, mobil cihazlar vasıtasıyla ankete katılan katılımcılardan 
en çok mesaj atan, en hızlı doğru cevap veren ve doğru yanıtı veren ilk 10 gibi 
kriterlerle katılımcıların ödüllendirildiği mobil reklamcılık uygulamasıdır. Mobil 
reklamı teşvik eden bir güncel uygulama da mobil mecralardaki oyunlardır. Mobil 
cihazlar üzerinden oynanan oyunlarla hem oyunun kendisinin oynanması hem de bir 
oyun oynarken oyun uygulamasında çıkan banner tipi reklamlar bu uygulamaya 
örnektir. Ios veya Android cihazlarda indirilen bir çok ücretsiz oyun, oyunun açılması 
sırasında banner tipi reklamlar göstermektedir. Bu mobil oyunlar sayesinde reklamcı 
hedef kitlesine ulaşabilmektedir. 

Mobil reklamlar, doğası gereği teknoloji ile doğrudan bağlantılı olan pazarlama 
iletişimi araçlarıdır. Teknolojinin birey tarafından kabulü ile ilişkili olan belirleyicilerin 
ve bireyin teknoloji ile ilgili sistemleri kullanmasında etkili olan faktörlerin mobil 
reklamların kabulü ve kullanımı ile yakından ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. Bu 
kapsamda teknolojinin benimsenmesini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen 
Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi bu çalışmada esas alınan 
teorik temeli oluşturmaktadır. Bir sonraki başlık altında söz konusu teori üzerinde 
durulacak ve araştırma hipotezleri sunulacaktır.       

3.  Teori ve Hipotezler 
3.1. Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi 
Bilgi teknolojilerini benimseme ve iş ortamında kullanma, bilgi sistemleri 

araştırmaları ve uygulamalarının temel ilgi odağı olmuştur. Hangi bilgi sistemlerinin 
organizasyonlar tarafından sahiplenileceğinin altında yatan koşulları anlamak ve bu 
koşulları yaratmak yüksek öncelikli bir araştırma konusudur (Venkatesh, vd., 2000).  

Kullanıcıların yeni teknolojileri benimsemeleri ve kabul etmesinin 
incelenmesinde son dönemde geliştirilen ve araştırmacıların giderek ilgisinin arttığı 
modellerden biri Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi (TKKBT)’ 
dir. Venkatesh, vd. (2003) tarafından Teknoloji Kabul Modeli (TKM)’nin (Technology 
Acceptance Model/TAM) genişletilmesiyle geliştirilmiştir. Önceki diğer kabul 
modelleri gibi model, bir teknolojiyi kullanmak için niyeti ve kullanımı analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Teknoloji kabul modeli (TKM), bir kişinin bir sistemi kullanmak için 
varolan davranışsal niyetin iki inanış tarafından belirlendiğini ileri sürer. Bu iki inanış; 
kişinin bir sistemi kullandığında performansını hangi boyutta artıracağını ifade eden 
algılanan yararlılık ve bir kişinin sistemi ne kadar az çaba ile kullanacağını düşünmesi 



 
 

A. Y. Zengin – C. Özkil 9/4 (2017) 551-570 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

555 

olarak tanımlanan algılanan kullanım kolaylığıdır. Bu bağlamda TKM bağımsız 
değişkenlerin kullanım niyetine etkisinin algılanan yararlılık ve algılanan kullanım 
kolaylığı tarafından belirlendiğini ileri sürer (Venkatesh ve Davis, 2000). Çok sayıda 
ampirik çalışmanın TKM’nin kullanım niyet ve davranışlarında yaklaşık %40’lık bir 
bölümünü açıkladığını ifade eden Venkatesh ve Davis (2000), TKM 2 adını verdikleri 
TKM’nin algılanan yararlılık ve algılanan kullanım kolaylığı belirleyicileri ile birlikte 
açıklanması ve bu belirleyicilerin kullanıcı tecrübe düzeyi ve zaman ile nasıl değiştiğini 
ortaya koydukları bir model geliştirmişlerdir. Önerilen TKM 2, algılanan yararlılık ve 
kullanım niyetlerinin belirleyicileri olarak toplumsal etki süreçlerini (öznel norm, 
gönüllülük ve imge) ve bilişsel araç süreçlerini (mesleğin ilgisini, çıktı kalitesini, sonuç 
gösterilebilirliğini ve kullanım kolaylığı) kapsamaktadır. TKM 2, kullanım niyetindeki 
değişiklikleri %60’a varan oranlarda açıklamaktadır (Venkatesh ve Davis; 2000). 

TKKBT, sosyal etkilenme ve çevresel faktörler ile performans beklentisi ve çaba 
beklentisi kavramlarını birleştirme yoluyla TKM’nin teorik temellerini korumaktadır 
(Wong, vd., 2015). Venkatesh, vd., (2003), kullanıcı kabulünün doğrudan belirleyicileri 
olarak performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etkilenme ve kolaylaştırıcı 
koşulların önemli bir rol oynayacağını belirtmişlerdir. TKKBT, TKM ile 
karşılaştırıldığında kullanım niyetinde yüzde yetmişlik kabul oranı sunmasıyla daha 
kapsamlı bir tanımlama sağlamaktadır. TKKBT modeli, bir bilgi teknolojisinin kullanıcı 
kabulünü ve kullanılmasını etkileyen dört yapıdan oluşmuştur. Kullanma niyetinin üç 
doğrudan unsuru performans beklentisi, çaba beklentisi ve sosyal etkidir. Niyet ve 
kolaylaştırıcı koşullar kullanım davranışının doğrudan etkenleri olarak gösterilmektedir. 
Modelde; teknoloji kullanımına yönelik tutum, öz yeterlilik ve kaygının ise niyetin 
doğrudan belirleyicileri olmadığı belirtilmiştir (Venkatesh, vd., 2003).  

Bu çalışmada TTKBT modeli esas alınmış ve Wong, ve Diğ. (2015) tarafından 
modele dahil edilmesi önerilen, bilgi teknolojisinde kişisel yenilikçilik, algılanan 
eğlence ve mobil beceriklilik faktörlerinin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde 
etkileri araştırılmıştır. Araştırma modeli Şekil 1’de görüldüğü gibidir.  

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Hipotezlerin Geliştirilmesi 
Bilgi teknolojisinde kişisel yenilikçilik (PIIT) 
Literatürde bilgi teknolojisinde kişisel yenilikçilik, ‘bir bireyin yeni olan herhangi 

bir bilgi teknolojisini denemek için istekliliği’ olarak tanımlanmıştır (Agarwal ve 
Prasad, 1998; 206). Tan, vd. (2014), kişisel yenilikçiliğin tüketicilerin mobil ödeme gibi 
teknolojileri benimsemeleri üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Benzer şekilde  Limayem, vd., (2000), kişisel yenilikçiliğin, online 
alışverişte önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Bilgi teknolojisinde 
kişisel yenilikçiliği, TKKBT’yi geliştirmek üzere Wong vd., (2015) modele dahil 
etmişler ve yaptıkları araştırmada mobil reklamın kabulünde kişisel yenilikçiliğin 
anlamlı bir etkisi olmadığını belirlemişlerdir. Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve 
kabulünde değişim ve yüksek belirsizlik ile birlikte tüketicilerin algıladıkları risk de 
yüksek olacaktır. Ancak, yenilikçilik düzeyi yüksek bireylerin riski göze almada daha 
etkin olacakları göz önüne alındığında,  bu bireylerin mobil reklam kullanımına yönelik 
pozitif bir eğilimleri olması beklenmektedir (Wong vd., 2015). 
H1: Bilgi teknolojisinde kişisel yenilikçiliğin tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti 
üzerinde doğrudan etkisi vardır. 

Sosyal etki (SI) 
Teknoloji kabulü teorilerinde davranışsal niyetin doğrudan belirleyicilerinden 

birisi olan sosyal etki, ‘bir bireyin, kendisi için önemli kişilerin yeni sistemi kullanması 
gerektiğine olan inanışlarını algılama derecesi’ olarak ifade edilmektedir (Vankatesh, 
vd., 2003). Bir kişinin amiri ya da iş arkadaşı bir sistemin yararlı olabileceğini söylerse, 
kişi bunun gerçekten de yararlı olduğunu düşünebilir ve bahsedilen sistemi kullanma 
niyeti gösterebilir (Vankatesh, vd., 2000). Bu doğrultuda Lopez-Nicolas, vd. (2008), 
kullanıcının akrabalarının, arkadaşlarının, akranlarının, öğrencilerin, amir ve 
öğretmenlerin düşüncelerinin davranışsal niyet üzerinde bir etkiye sahip olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Toplumsal etki, üç mekanizma yoluyla bireysel davranış üzerinde bir etkiye 
sahiptir: uyumluluk, içselleştirme ve tanımlama. İçselleştirme ve tanımlama bireysel 
düşünce yapısını ve / veya potansiyel sosyal statü kazançlarına bir bireyin cevap 
vermesini değiştirmekle ilgilidir; uyum mekanizması, bireyin toplumsal baskıya tepki 
olarak kendi niyetini basitçe değiştirmesine neden olur (Vankatesh, vd., 2003). 
Alandaki çalışmalar, bireylerin, diğer kişiler istenen davranışları ödüllendirme veya 
istenen davranış gerçekleştirilmediğinde cezalandırma gücüne sahip olduğu zaman 
başkalarının beklentilerine uyma olasılıklarının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir 
(French ve Raven, 1959; Warshaw, 1980; Vankatesh, vd., 2003). Tüketicileri, 
arkadaşları, aile üyeleri, toplum ve medya mobil reklam kullanmaya cesaretlendirebilir. 
H2: Sosyal etkinin tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde doğrudan etkisi 
vardır. 

Performans Beklentisi (PE)  
Vankatesh, vd., (2012)’ ye göre performans beklentisi, kişinin belirli bir sistemi 

ya da teknolojiyi kullanmasının performansını geliştirmeye ne denli yardımcı olacağına 
ilişkin algısıdır. Performans beklentisi teorisi, TKM’nin algılanan yararlılığına denktir 
ve algılanan yararlılık teorisi üç kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar; verimlilik, iş 
etkinliği ve kişinin işi için sistemin ya da teknolojinin önemidir. Wang ve Yang, (2005) 
ve Neufeld, vd., (2007) bu teorileri uygulamışlardır ve performans beklentisinin, 
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davranışsal niyet üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğunu onaylamışlardır (Wong, vd., 
2015). Performans beklentisi değişkeni teknoloji kabul modelinde davranışsal niyetin en 
güçlü belirleyicisi olarak tespit edilmiştir (Venkatesh, vd., 2003). Kullanıcılar, sistemin 
kendilerine avantaj sağlayacağına inandıkları takdirde sistemi benimseyeceklerdir 
(Agarwal ve Karahanna, 2000). Wong, vd., (2015) tüketicilerin reklam mesajları almak 
ve okumak için mobil araçları kabullenmenin faydalarını algıladığında, mobil reklam 
kullanma niyeti ile performans beklentisinin önemli bir ilişkisi olduğunu ortaya 
koymuşlardır. 
H3: Performans beklentisinin tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde 
doğrudan etkisi vardır. 

Çaba beklentisi (EE) 

Vankatesh, vd., (2003) çaba beklentisini sistemin kullanımıyla ilişkili kolaylık 
derecesi olarak tanımlamaktadır. Çaba beklentisi, bir kişinin belirli bir sistem ya da 
teknolojinin daha az çaba gerektirdiğini algıladığı seviyeye işaret eder. Yeni bir sistemin 
ya da teknolojinin kabulü, kullanıcının sistemi kullanmayı öğrenmenin ne denli kolay 
olduğuna inanması oranında yüksek olacaktır. Bir teknoloji, ne kadar fazla çaba 
gerektirirse, kullanıcılar tarafından kullanılma olasılığı o kadar azalır. TKM 2’de 
algılanan kullanım kolaylığı olarak ifade edilen çaba beklentisine ilişkin gerçekleştirilen 
ampirik çalışmalar, kullanım kolaylığının hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
algılanan yararlılık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Venkatesh 
ve Davis, 2000). Zhou, vd., (2010) tarafından TKKBT üzerinde gerçekleştirilen 
çalışmada performans beklentisi üzerinde çaba beklentisinin etkisi tespit edilmiştir. 
Yang (2010), tüketicilerin mobil alışveriş hizmetlerini kullanma eğilimlerini belirlemek 
üzere gerçekleştirdikleri araştırmada çaba beklentisinin performans beklentisini 
etkilemede önemli bir itici faktör olduğunu belirlemişlerdir. 
H4: Çaba beklentisinin tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde doğrudan 
etkisi vardır. 
H5: Çaba beklentisinin, performans beklentisi üzerinde doğrudan etkisi vardır. 

Kolaylaştırıcı koşullar (FC) 
Kolaylaştırıcı koşullar ‘bir kişinin, sistemin kullanımını desteklemek için bir 

örgütsel ve teknik altyapının varlığına inanma derecesini ifade eder (Vankatesh, vd., 
2003; s.453). Bu tanım üç farklı yapı tarafından şekillendirilen kavramları içerir: 
algılanan davranış kontrolü, kolaylaştırıcı koşullar ve uyumluluk. Bu yapıların her biri, 
kullanım engellerini kaldırmak için tasarlanan teknolojik ve/veya örgütsel çevre 
boyutlarını içermek üzere işlevselleştirilmiştir (Vankatesh, vd., 2003).  

Kullanıcıların sistemi destekleyen internet altyapısı, çevrimiçi erişim için gerekli 
bilgi, sistem ve teknoloji arasındaki uyum ve başkalarından yardım almak gibi kaynak 
ve teknik imkanların varlığına inandıklarında sistemi benimseme olasılıkları daha 
yüksek olacaktır (Wong, vd., 2015). Bu bağlamda tüketicilerin yeterli kaynağın ve 
altyapının mevcut olduğuna inanması durumunda, mobil reklam kullanma ile ilişkili 
davranışsal niyetlerinin daha olumlu olması beklenmektedir. 
H6: Kolaylaştırıcı koşulların tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde 
doğrudan etkisi vardır. 

Algılanan eğlence (PEJ) 
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Algılanan eğlence, belirli bir sistemi kullanma faaliyetinin, sistemin 
kullanılmasından kaynaklanan performans sonuçlarının dışında, kendi içinde eğlenceli 
olduğu algısının derecesidir (Vankatesh, 2000). Sung ve Yun (2010)’a göre algılanan 
eğlence, içsel motivasyonun boyutudur ve bir faaliyeti yapmaktan elde edilen haz ve 
memnuniyete bağlıdır. Algılanan eğlence, bir teknolojiyi kullanırken önemli bir 
unsurdur (Moon ve Kim, 2001) ve bireyler sistemi kullanmanın eğlenceli olduğunu 
hissettiğinde sistemi kullanmak ile ilişkili olarak davranışsal niyet de daha yüksek 
olacaktır (Van der Heijden, 2004). Windows tabanlı pek çok sistemde, yazılım 
üreticileri eğlenceli, sevimli ve sosyal işlevsellikle ilişkilendirilen animasyonlu yardımcı 
ikonlar gibi ara yüzler sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tür tasarım özellikleri, belirli bir 
sistemin algılanan kullanım kolaylığını arttırmak amacıyla da olsa, keyif yaratmayı 
amaçlar (Vankatesh, 2000). 

Mobil reklamcılık bakımından, kullanıcılar resimler, animasyonlar ve müzik 
biçiminde reklam aldıklarında keyif alacaklarından dolayı davranışsal niyet seviyesi de 
etkilenecektir (Wong, ve. Diğ., 2015).  
H7: Algılanan eğlencenin tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde doğrudan 
etkisi vardır. 

Mobil beceriklilik (MS) 
Lu ve Su (2009)’a göre mobil maharet/beceriklilik, belirli bir işi bir mobil 

telefonu aracılığıyla ustalıkla uygulama seviyesini ifade etmektedir. Mobil reklamcılık 
bağlamında beceri, mobil araçlar aracılığıyla kullanıcıların belirli bir işi yerine 
getirebilme yeteneğini belirtir. Zaman sınırlaması ve sistem kısıtları içinde mobil araçlar 
kullanarak ustalıkla mobil işlemleri gerçekleştirebiliyorsa, kullanıcının mobil 
becerisinin yüksek olduğu söylenebilir. İşi gerçekleştirmek için daha kısa bir süreye 
ihtiyaç duyulduğunda, kullanıcıların mobil işlevleri ustalıkla gerçekleştirmek için 
olumlu algılara sahip olmaları daha muhtemeldir ve böylece bu, alışkın olmadıkları 
teknolojileri ve hizmetleri kabul etmede kullanıcıları cesaretlendirecektir (Wong, vd., 
2015). Lu ve Su (2009) tarafından tüketicilerin online alışveriş için mobil ticaret 
hizmetlerini kullanmaya yönelik algısını belirlemek üzere gerçekleştirilen çalışmanın 
sonuçlarına göre, tüketicilerin mobil yeteneklik değerlendirmeleri, yarar üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir.  

Tüketicilerin mobil alışveriş hizmetlerini daha kısa sürede yerine getirebilme 
becerilerine sahip olması durumunda bu, endişeyi azaltacak ve böylece olumlu 
sonuçlara neden olacaktır. Başka bir ifade ile işi ustalıkla yerine getirdikçe, sistemin 
kullanmak için kolay olduğu algısı daha fazla olacaktır. Tüketiciler, cihaz kullanmada 
yetersiz becerilerle karşı karşıya kaldıklarında ise işi yerine getirme çabalarından şüphe 
edebilirler. Algılanan beceriklilik düzeyinin yüksek olması durumunda tüketicinin 
mobil reklam kullanmaktan daha fazla keyif alacağı belirlenmiştir (Wong, ve Diğ., 
2015). Lu ve Su (2009) çalışmalarında algılanan keyif üzerinde mobil becerikliliğin 
kayda değer bir etkisi olduğunu saptamışlardır. 
H8: Mobil becerikliliğin performans beklentisi üzerinde doğrudan etkisi vardır. 
H9: Mobil becerikliliğin çaba beklentisi üzerinde doğrudan etkisi vardır. 
H10: Mobil becerikliliğin algılanan eğlence üzerinde doğrudan etkisi vardır. 

Metodoloji 
Dijital kanallar arasında tüketiciye en hızlı şekilde ulaşmayı sağlayan mobil 

araçlardır.  Rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler için kullanım oranları son 
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derece dikkat çeken mobil araçlar üzerinden tüketicilerle iletişime geçmek önemli rol 
oynamaktadır. Bir başka deyişle günümüzde mobil reklamlar yoluyla pazarlama 
iletişimi, işletmeler bakımından yoğunlukla başvurulan yöntemlerdendir. Literatürde 
teknoloji temelli araçlar üzerinden gerçekleştirilen tüketici ile iletişim konusunda 
ağırlıkla teknoloji kabul modeli (TAM) kullanılmıştır. Son dönemde dikkat çeken 
teknoloji kabulüne ilişkin teknolojinin kabulü ve kullanımının birleştirilmiş teorisi 
üzerinden tüketici davranışlarına odaklanan çalışma sayısı ise sınırlıdır. Bu çalışmanın 
temel amacı, teknolojinin kabulü ve kullanımının birleştirilmiş teorisini esas alarak 
tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde teknolojinin kabulü ve kullanımına 
ilişkin faktörlerin etkisini ortaya koymaktır. 

Araştırmada veriler yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket 
mobil telefon ve mobil reklam kullanan 309 tüketiciye uygulanmıştır. Anket üç 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özelliklerin belirlenmesine yönelik, 
ikinci bölümde mobil araç ve mobil reklam kullanımına ilişkin ve son bölümde ise 
teknolojiyi kabul ve kullanımı faktörleri ile tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan sorular yer almaktadır. TKKBT ile mobil reklamın 
ilişkilendirildiği sorular Wong, vd., (2015)’den uyarlanmıştır.    

Araştırma kapsamında yer alan tüketicilerin aylık toplam net gelir, öğrenim 
durumu, meslek, aile büyüklüğü, cinsiyet ve yaş gibi sosyo-demografik özelliklerine 
ilişkin frekans ve yüzde dağılımlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Profili 

Yaş      N        % Meslek    N         % 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 ve üzeri 
Toplam 

135 
102 
42 
10 
7 

13 
309 

43,7 
33,0 
13,6 
3,2 
2,3 
4,2 

100,0 

Memur 
Öğrenci 
Tüccar-Sanayici 
Özel Sektör Çalışanı 
Emekli 
Toplam 

122 
126 

2 
42 
17 

309 
 

39,5 
40,8 
0,6 

13,6 
5,5 

100,0 

Gelir Düzeyi 
(TL) 

 
 

 
 Öğrenim Durumu   

1.300 ve altı 
1.301-2.000 
2.001-3.000 
3.001-4.000 
4.001-5.000 
5.001-6.000 
6.001-7.000 
Toplam 

13 
31 
63 
39 
41 
50 
72 

309 

4,2 
   10,0 

20,4 
12,6 
13,3 
16,2 
23,3 

100,0 

Lise ve Öncesi 
Fakülte/Yüksekokul 
Lisansüstü 
Toplam 

92 
181 
36 

309 

29,8 
58,6 
11,7 

100,0 

Medeni Durum   Cinsiyet   

Bekar 
Evli 
Toplam 

195 
114 
309 

63,1 
36,9 

100,0 

Kadın 
Erkek 
Toplam 

185 
124 
309 

59,9 
40,1 

100,0 
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 Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırma örneğinin dağılımına bakıldığında 
cevaplayıcıların önemli bir bölümünün genç ve orta yaşlı tüketicilerden oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamına alınan cevaplayıcılar gelir dağılımı bakımından 
incelendiğinde, %20,4’ünün 2.001 ve 3.000 TL, %16,2’sinin 5.001-6.000 TL ve 
%23,3’ünün ise 6.001TL ve üzeri gelir düzeyine sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Cevaplayıcıların %58,6’sı fakülte/yüksek okul, %29,8’inin ise lise ve öncesi öğrenim 
düzeyine sahiptir. Araştırma örneğinin %39,5’i memur, %13,6’sı özel sektör çalışanı, 
%40,8’si öğrenci, %5,5’i emekli, %0,6’sı tüccar/sanayicidir. Ayrıca cevaplayıcıların 
%59,9’u kadın ve %40,1’i ise erkek tüketicilerden oluşmaktadır.   

Araştırma hipotezlerini test etmeden önce araştırma modelinde yer alan ölçeklerin 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın amacı ve modeli 
doğrultusunda kullanılan ölçeklere uygulanan güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonuçları 
Tablo 2’de görülmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerde yer alan yapıların geçerliğini belirlemede faktör 
analizinden, güvenirliğini belirlemede ise alfa katsayısından yaralanılmıştır. Faktör 
analizinde incelenen örneklemin faktör analizine uygunluğunu belirlemede birçok 
yöntem vardır. Kaisen-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüsü (KMO) bunlardan bir 
tanesidir. İyi bir faktör analizi için KMO değerinin 0,80’den fazla olması beklenir; 
ancak KMO değerinin 0,50’nin üzerinde olması da çoğu zaman kabul edilebilmektedir 
(Alpar, 2014). Çalışmada kullanılan ölçeklerin KMO değerleri 0,66-0,86 arasında 
yeterli düzeydedir. Faktör analizinde, yapıyı açıklamak için faktör yüklerinin 0,30’un 
üzerinde olması yeterli olmakla beraber 0,70 ve üzeri yükler yapıyı iyi açıklayabilen 
yükler olarak tanımlanır (Alpar, 2014).  Araştırmada, faktör yükleri 0,48-0,96 arasında 
değişmekle birlikte faktör yüklerinin iki tanesi hariç (0,48 ve 0,54) tamamı 0,70’in 
üzerindedir. Faktör analizinde yapının tek boyutlu olduğu düşünülüyorsa, ilgili faktörün 
toplam varyansın en az %40’ını açıklaması arzu edilir (Alpar, 2014). Bu çalışmada 
kullanılan ölçekler için açıklanan varyanslar %57,21-%90,91 arasında değişmektedir. 
Alfa katsayısı, tek boyutluluk durumunda kullanılan bir iç tutarlılık katsayısı olup 
ölçeğin güvenirliği hakkında bilgi verir. Alfa katsayısının 0,60-0,79 arasında olması 
testin oldukça güvenilir, 0,80-1,00 arasında olması ise testin yüksek güvenirliğe sahip 
olduğu anlamına gelir (Alpar, 2014). Çalışmada kullanılan ölçeklerin alfa katsayıları 
0,73-0,97 arasında olup iki tanesi hariç diğerlerinin alfa katsayıları 0,80’in üzerinde, 
yüksek güvenirliğe sahiptir. Bu sonuçlara göre, araştırmada kullanılan ölçekler geçerli 
ve güvenilirdir. 
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Tablo 2: Araştırma Ölçekleri, Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktörler 
Maddeler 

BI EE FC MS PE PEJ PIIT SI 
Faktör yükleri 

BI BI1 0,82        
 BI2 0,88        
 BI3 0,71        
 BI4 0,82        

EE EE1  0,82       
 EE2  0,84       
 EE3  0,82       
 EE4  0,48       

FC FC1   0,83      
 FC2   0,85      
 FC3   0,54      
 FC4   0,75      

MS MS1    0,72     
 MS2    0,84     
 MS3    0,88     
 MS4    0,83     

PE PE1     0,65    
 PE2     0,77    
 PE3     0,89    
 PE4     0,83    

PEJ PEJ1      0,95   
 PEJ2      0,96   
 PEJ3      0,95   
 PEJ4      0,95   

PIIT PIIT1       0,82  
 PIIT2       0,88  
 PIIT3       0,71  
 PIIT4       0,82  

SI SI1        0,88 
 SI2        0,92 
 SI3        0,90 
 SI4        0,68 

Özdeğer  2,61 2,29 2,27 2,69 2,49 3,64 2,61 2,90 
Açıklanan 
varyans 

 65,32 57,21 56,76 67,19 62,35 90,91 65,32 72,52 

KMO*  0,85 0,66 0,69 0,76 0,70 0,86 0,72 0,79 
Alfa katsayısı  0,82 0,74 0,73 0,84 0,80 0,97 0,82 0,87 

*Kaiser-Mayer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüsü  
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Teknolojinin kabulü ve kullanımı faktörlerinin tüketicilerin mobil reklam 
kullanma niyetleri üzerindeki etkisini test etmeye yönelik olan araştırmanın 
hipotezlerini test etmek için yapısal eşitlik modeli uygulamasından faydalanılmıştır. 
Standardize edilmemiş regresyon katsayılarına göre H2, H4, H5, H7 ve H8 kabul 
edilmiştir (p<0,05). H1, H3, H6, H9, ve H10 ise reddedilmiştir (p>0,05).  

Tablo 3. Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları 

 Regresyon Katsayısı 
(N=309) 

Kişisel Yenilikçilik à Davranış 
Niyeti 

-0.04* 

Sosyal Etkià Davranış Niyeti 0.22 
Performans Beklentisi à Davranış 
Niyeti 

0.00* 

Çaba Beklentisi à Davranış Niyeti 0.32 
Çaba Beklentisi à Performans 
Beklentisi 

0.74 

Algılanan Eğlence à Davranış Niyeti 0.63 
Kolaylaştırıcı Koşullar à Davranış 
Niyeti 

-0.06* 

Mobil Beceriklilik à Performans 
Beklentisi 

0.23 

Mobil Beceriklilik à Çaba Beklentisi -0.01* 
Mobil Beceriklilik à Algılanan 
Eğlence 

0.08* 

Model Uyum İstatistikleri  
Ki-kare/serbestlik derecesi 3.8299 
P <0.001 
RMSEA 0.096 
NNFI 0.91 
CFI 0.92 
SRMR 0.24 

* p<0,05 düzeyinde anlamlı değildir. 

Standardize edilmiş regresyon katsayıları incelendiğinde algılanan eğlencede 
meydana gelen bir standart sapmalık artış mobil reklam kullanma niyetinde 0.63 
standart sapmalık artışa neden olurken, çaba beklentisinde bir standart sapmalık artış 
mobil reklama kullanma eğiliminde 0.32 standart sapmalık artışa neden olmaktadır. 
Benzer şekilde sosyal etkideki bir standart sapmalık artış mobil reklam kullanma 
eğiliminde 0.22 standart sapmalık artışa neden olmaktadır.  

Çaba beklentisindeki bir standart sapmalık artış performans beklentisinde 0.74 
standart sapmalık artışa neden olmaktadır.  Mobil beceriklilikteki bir standart sapmalık 
artış ise performans beklentisinde 0.23 standart sapmalık artışa neden olmaktadır.  

Model ile veri arasındaki uyuma ilişkin değerlerden ki-kare/serbestlik derecesi 
3.8299’dur. Bu oranın sıfıra yakın olması veya en azından beşin altında olması 
gerektiğinden (Yoon, Gürsoy ve Chen, 2001: 363), yeterli düzeyde bir uyuma işaret 
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etmektedir. NNFI ve CFI değerleri ise veri ile model arasında iyi uyum olduğunu ortaya 
koymaktadır (NNFI=0.91, CFI=0.92). SRMR değeri (0.24) ise, 1’den küçük ve sıfıra 
yakın olduğu için kabul edilebilir sınırlar içindedir. Uyum istatistiklerine göre yapının 
model olarak doğrulandığı söylenebilir.  

Tablo 4:  Bağımlı Değişkenlere İlişkin R2 Değerleri 

  Hesaplanan Değer (R2)  
Davranış Niyeti 0,56 
Performans Beklentisi 0,60 

Algılanan Eğlence (Mobil beceri) 0,01 

Algılanan Eğlence (Mobil beceri) R2  ≤ 0,01 

Araştırma modelindeki bağımlı değişkenlerin, bağımsız değişkenlerce açıklanma 
düzeyine baktığımızda, Tablo 4 ‘de görüldüğü gibi, mobil reklam kullanma niyetinin 
algılanan eğlence, kişisel yenilikçilik, sosyal etki, performans beklentisi, çaba 
beklentisi, kolaylaştırıcı koşullar ve mobil beceriklilik tarafından açıklanma gücü % 
56’dır. Algılanan eğlencenin mobil becerikliliği açıklama gücü %1, çaba beklentisinin 
mobil becerikliliği açıklama gücü %1’den azdır. Mobil beceriklilik ve çaba 
beklentisinin performans beklentisini açıklama gücü ise %60’dır. 

9. Sonuç ve Tartışma 

Gelişen teknolojik imkânlarla birlikte farklılık yaratmak isteyen ve bir adım öne 
geçmek isteyen işletmeler tüketiciye ulaşmak için birçok farklı yol denemektedirler. 
Dijital dünyanın gelişmesi ile söz konusu pazarlama mecraları da dijital ortamlar 
üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Tüketicilerin dijital kanalları hayatlarının bir 
parçası haline getirmeleri (mobil telefonlar, mobil internet, internet, sosyal ağlar, vb.) ve 
zamanlarının çoğunu dijital platformlarda geçirmeleri, işletmeler için dijital kanalları 
tüketicilere ulaşmak için en etkili yol haline getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı 
işletmeler hedef pazarla iletişim kurmak için mobil araçlara yönelmiştir. Tüketiciye en 
hızlı ve en garanti ulaşma yolu olan dijital kanallar içinde en etkin olanı mobil 
telefonlardır. Zira mobil telefonlar, günümüzde tüketicilerin bir an olsun yanlarından 
ayırmadıkları cihazlardır. Mobil telefonların akabinde akıllı telefonların da 
yaygınlaşması ile insanlar hemen her işlerini bu cihazlar üzerinden gerçekleştirir hale 
gelmiştir. Mobil telefonların bu kadar etkin olduğu aşikâr iken, işletmelerce mobil 
reklamların bir pazarlama aracı olarak kullanılması da kaçınılmazdır.  

Bu çalışmada, teknolojinin kullanımının birleştirilmiş teorisi çerçevesinde, 
tüketicilerin mobil reklam kullanma niyetleri üzerinde teknolojinin kabulü ve 
kullanımına ilişkin faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçları tüketicilerin 
mobil reklam kullanma niyeti üzerinde en etkili olan faktörün algılanan eğlence 
olduğunu ortaya koymaktadır. Tüketicilerin mobil reklamların kullanımından aldıkları 
haz ve memnuniyetin mobil reklam kullanma niyetini artıran bir unsur olduğu 
belirlenmiştir. Bir başka ifade ile tüketiciler mobil reklam ne kadar fazla eğlenceli olur 
ve keyif verirse kullanılma düzeyi de o kadar fazla olacaktır.  

Mobil reklam kullanma niyeti üzerinde etkili olan bir diğer önemli faktör çaba 
beklentisidir. Çaba beklentisi araştırma kapsamında mobil reklam uygulamalarını 
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kullanım kolaylığı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmada mobil reklam 
kullanma eğiliminin çaba beklentisi üzerinde pozitif ve doğrudan bir etkisi olduğu 
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu bulgu, mobil reklam uygulamalarının kabulünün ve 
kullanımının, tüketicilerin uygulamaları kullanmayı öğrenmenin kolaylığına inanmaları 
durumunda yüksek olacağına işaret etmektedir.  

Sosyal etki, araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti 
üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Tüketicilerin mobil reklam uygulamaları 
kullanmaları doğrultusunda aileleri, arkadaşları, toplumun geneli ve kimi zaman 
medyanın etkisi söz konusudur. Öyle ki, bir kişinin sosyal çevresindekilerin 
yaklaşımlarında mobil reklamı kullanması gerektiğine inanmasına yönelik algının 
yüksek olması durumunda tüketicinin mobil reklam kullanma eğilimi artacaktır. 

Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir diğer kayda değer nokta, çaba 
beklentisinin performans beklentisi üzerindeki güçlü etkisidir. Tüketici mobil reklam 
uygulamalarını kullanmanın ne denli kolay olduğunu düşünürse mobil reklamdan 
algıladığı fayda da o kadar yüksek olacaktır. Teknoloji kabulü teorilerinde algılanan 
yararlılık olarak ifade edilen performans beklentisi yükseldikçe de teknolojinin 
benimsenmesi kolaylaşacaktır. Mobil becerikliliğin performans beklentisi üzerindeki 
pozitif etkisi ise tüketicilerin mobil araçlar vasıtasıyla mobil reklam uygulamalarına 
ilişkin işlemleri ne kadar kısa sürede gerçekleştirirse kendilerini o kadar yetenekli 
göreceklerine ve mobil reklam kullanmanın kolay olduğu kanaatine varmalarına yol 
açacağına işaret etmektedir.     

Araştırma sonuçları kişisel yenilikçiliğin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde 
pozitif bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Bu bulgu Lopez- Nicolas (2008) ve Mort 
ve Drennan (2007) ile aksi yönde olsa da, Wong, vd. (2015) ve Tan, vd. (2014) ile aynı 
yöndedir. Çalışmada, performans beklentisinin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde, 
mobil becerikliliğin çaba beklentisi üzerinde, kolaylaştırıcı faktörlerin mobil reklam 
kullanma niyeti üzerinde ve mobil becerikliliğin algılanan eğlence üzerinde doğrudan 
bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Araştırma örneğinin çok büyük bir kısmının 18-34 yaş 
aralığında gençlerden oluşması ve gençlerin de eğlence, kullanım kolaylığı ve sosyal 
çevrelerinin etkisini önemsemesi bu sonucun sebebi olabilir.  

Çalışmanın sonuçlarına göre mobil reklam uygulamalarına başvuracak olan 
işletmelerin bu uygulamaları gerçekleştirirken dikkat etmeleri gereken noktalar 
bulunmaktadır. Bulgular ışığında işletmelerin mobil reklam uygulamalarında eğlence 
içeriklerini kullanmalarının reklamın amacına ulaşması doğrultusunda en önemli faktör 
olacağı söylenebilir. Bununla birlikte mobil reklam sisteminin kullanım kolaylığı 
sağlayacak şekilde tasarlanması, tüketicilerin reklamı kullanma eğilimini artıracaktır. 
Kullanıcı dostu sistemlerin oluşturulması yanında işletmelerin, ağızdan ağıza iletişimin 
mobil reklam kullanma eğilimi üzerindeki etkisini göz ardı etmemeleri gerekmektedir. 
Türkiye’de Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
Online paylaşım platformları da tüketicilere istedikleri yer ve zamanda mobil reklamlar 
hakkında deneyimlerini paylaşma imkanı tanımaktadır. Dolayısıyla işletmeler, 
tüketiciler arasında mobil reklamın kullanımını yaygınlaştırmak için elektronik kanallar 
üzerinden mobil reklam kullanımının sağlayacağı faydaları vurgulamalıdır.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Ongoing developments in technology lead businesses to revise communication 
tools that they use in marketing communications. Businesses now use mobile devices 
due to increasing usage rates of mobile/smart phones in consumers’ everyday life. Now 
mobile phones are the most popular and effective way to reach customers and build up 
sustainable relationships for businesses.  

There are significant improvements in Turkey in terms of the number of mobile 
subscribers and mobile internet usage rates. Turkey Information and Communication 
Technologies Authority data indicates that the number of mobile subscribers has 
exceeded 75 million and the number of mobile internet subscribers has reached 51.7 
million (BTK, 4. Quarter Market Report, March, 2017). Household information 
technology usage investigation reveals that by April 2016 96.9% of houses have mobile 
and/or smart phones (TUIK, 2017).  

Mobile advertising defined as sending electronic advertisements to consumers that 
use mobile devices (Cleff, 2007: 226). Mobile advertising, conversely to the traditional 
advertising tools as newspapers, magazines, radios and televisions, provides the 
advantage of researching the right consumer anytime and anywhere will be one of the 
popular way of advertising in the near future (Wong, et.al., 2015).  Mobile advertising 
expenditure will continue to increase and is expected to reach 166.628 million dollars in 
2018 worldwide (e-marketer, 2016). 

Mobile advertising, as a marketing communication tool, along with its very nature 
is directly related to technology. Determinants of the acceptance of technology and the 
factors affecting the usage of technological systems are found to be closely related to 
acceptance and the use of mobile advertising in literature. In this sense, the Unified 
Theory of Acceptance and the Use of Technology (UTAUT) is the basic theoretical 
framework in this study. 

Unified Theory of Acceptance and the Use of Technology is suggested by 
Venkatesh, et. al. (2003), mainly by improving the Technology Acceptance Model 
(TAM). UTAUT as same with the previous technology acceptance models aims to 
analyze the intention and use of a particular technology. When compared to TAM, 
UTAUT provides wider identification with 70% acceptance ratio (Venkatesh, et.al., 
2003).  
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UTAUT model consists of four dimensions that affect acceptance and the use of 
an information technology; performance expectancy, effort expectancy, social influence 
and facilitating conditions. Performance expectancy, effort expectancy and social 
influence are the three direct elements of behavioral intention. Behavioral intention and 
facilitating conditions are the direct determinants of usage behavior. According to the 
UTAUT model attitude towards technology use, self efficacy and anxiety are theorized 
not to be direct determinants of intention (Venkatesh, et al., 2003). This study is mainly 
based on UTAUT. However, as suggested by Wong, et. al. (2015), personal 
innovativeness in information technology, perceived enjoyment and mobile skillfulness 
factors are included in the research model. 

One of the dimensions of the acceptance and the use of mobile advertising is 
personal innovativeness. Personal innovativeness defined as the willingness of an 
individual to try out any new information technology by Agarwal and Prasad (1998; 
206). H1 suggests a positive direct effect of personal innovativeness on intention to use 
mobile advertising. Social influence refers to the degree to which an individual 
perceives that important others believe he or she should use the new system (Venkatesh, 
et.al., 2003, p. 451) and expected to has a positive direct effect on intention to use 
mobile advertising (H2). Perceived usefulness of TAM indicates performance 
expectancy of UTAUT and in this study H3 seeks to a positive direct effect on 
performance expectancy and intention to use mobile advertising. Effort expectancy 
defined as the degree of ease associated with the use of the system (Vankatesh, et.al., 
2003, p. 450).   In this research effort expectancy is expected to has a positive direct 
influence on both intention to use mobile advertising (H4) and performance expectancy 
(H5). The degree to which an individual believes that an organizational and technical 
infrastructure exists to support use of the system called as facilitating conditions 
((Vankatesh, et. al., 2003; p.453). Thus, H6 is facilitating conditions have a positive 
direct effect on behavioral intention. Perceived enjoyment defined as “the extent to 
which the activity of using a specific system is perceived to be enjoyable in its own 
right, apart from any performance consequences resulting from system use’’ (Davis et 
al., 1992, p. 1113).  A positive direct influence of perceived enjoyment on behavioral 
intention is expected (H7). The last dimension in the model is mobile skillfulness and 
refers to the level of an individual to implement a specific task skillfully via a mobile 
phone (Lu and Su, 2009; Wong, et. al, 2015, p.724). Mobile skillfulness is expected to 
has a positive direct effect on performance expectancy (H8), effort expectancy (H9) and 
perceived enjoyment (H10).  

Methodology 
Based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

that proposed in 2003, this study’s aim is to determine the effect of factors regarding 
technology acceptance and use on consumers’ intention to use mobile advertising. To 
accomplish this main purpose, survey conducted to 309 consumers. Structural equation 
modeling was used to test research hypotheses which developed in accordance with 
research objective.  

Findings and Conclusion 

Structural equation modeling used to test research hypothesis. Research analysis 
indicate that H2, H4, H5, H7 and H8 are accepted (p<0,05). On the other hand, H1, H3, H6, 
H9, and H10 are rejected (p>0,05).  
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 Standardized regression coefficients reveal that perceived enjoyment has the 
greatest effect on intention to use mobile advertising. Effort expectancy (β = 0,32) and 
social influence (β = 0,22) are the two other factors that have positive effect on intention 
to use mobile advertising.  Effort expectancy (β = 0,74) has a strong effect on 
performance expectancy whilst mobile skillfulness (β = 0,23) has a relatively weak 
influence on performance expectancy.  

Chi-Square/ Df is one of the model fit indexes and is found to be 3.8299. This 
value should be under five (Yoon, Gürsoy ve Chen, 2001: 363) thus, 3.8299 is accepted 
in limits. NNFI and CFI values indicates a good fit between model and data 
(NNFI=0.91, CFI=0.92). SRMR value is 0.24 and it is between limits as value is smaller 
than 1 and near 0. Hence, according to the model fit statistics model is accepted. Results 
also claim that perceived enjoyment, personal innovativeness, social influence, 
performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions and mobile 
skillfulness are significantly explain more than a half of variance of intention to use 
mobile advertising (R2 = 0.56). Mobile skillfulness and effort expectancy significantly 
explain 60% of variance in performance expectancy. 

Results indicate that perceived enjoyment has the strongest effect on intention to 
use mobile advertising.  Along with effort expectancy, social influence also has a 
positive impact on intention to use mobile advertising. Additionally, effort expectancy 
and mobile skillfulness have effect on performance expectancy. If consumers believe 
that the use of mobile advertising is easy then they perceive higher levels of usefulness 
which in turn leads to higher degree of acceptance of the system. Besides, if consumers 
can handle operations regarding the use of mobile advertising they will believe that they 
are skillful enough to use mobile advertising. 

 Research results do not support a positive direct influence of personal 
innovativeness on intention to use mobile advertising. This finding is in accordance 
with Tan, et.al (2014) and Wong, et.al. (2015). Similarly results regarding the effect of 
performance expectancy on mobile skillfulness, and intention to use mobile advertising 
are insignificant. Also, analysis proves an insignificant effect of mobile skillfulness on 
effort expectancy and perceived enjoyment. Majority of the respondents in this study 
are between 18 and 34 years old. This characteristic of the sample may be the possible 
explanation of afore mentioned findings. Because this age group includes mainly the 
students and young civil servants (due to the occupational groups of the research 
sample) and they mainly seek for enjoyment, ease of use and do really care about social 
interactions and pressure.  

Research outcomes provide some insights to businesses regarding the 
implementation of mobile advertising. Findings points out the very importance of 
perceived enjoyment. Thus, businesses should use enjoyment contents in order to 
advertising efforts fulfill the expectations. Additionally, design of the mobile 
advertising should consider the ease of use to increase behavioral intention. Another 
noteworthy result of the study is the influence of social environment. In other words, 
businesses should be aware of the effect of word of mouth.  In this sense, marketers 
should take into consideration that in Turkey consumers highly engage in social media. 
Thus, they should attract attention to the advantages of using mobile advertising via 
SNSs like electronic channels. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, alışverişlerinin çoğunluğunu indirim marketlerinden veya 
süpermarketlerden yapan tüketicilerin, bu marketlere yönelik algıladıkları marka 
denkliği boyutlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaca ulaşmak 
için, çalışma kapsamında kurgulanan dört adet hipotez test edilmiştir. Hipotezleri test 
etmek için gerekli olan verilerin toplanması amacıyla bir anket oluşturulmuştur. Anket, 
Sakarya ilinde ikamet eden ve alışverişlerinin çoğunu çalışma kapsamında belirlenmiş 
olan ulusal indirim marketinden (120 kişi) ve ulusal süpermarketten  (111 kişi)  yapan 
tüketicilere kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına 
göre, marka denkliğinin “marka farkındalığı” boyutu hariç diğer tüm boyutları 
açısından, farklı perakendeci türlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 
Bu sonuçlar bağlamında, çalışma kapsamında oluşturulan 3 hipotez kabul edilmiş ve 1 
hipotez reddedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Denkliği, Hızlı Tüketim Ürünleri, İndirim Marketleri, 
Süpermarketler, Perakendecilik 

Abstract 
The purpose of this study is to examine whether perceived brand equity 

dimensions vary across consumers who makes most of their shopping from discount 
stores or supermarkets. To reach this purpose, four main hypotheses were tested which 
were created within the extent of the study. A questionnaire form was designed to be 
able to gather the data needed to test the hypotheses. Using convenience sampling 
method, the questionnaire forms were carried out to the consumers who lives in the city 
of Sakarya and make most of their grocery shoppings from national discount store (120 
Consumers) or national supermarket (111 Consumers) that specified within the scope of 
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the study. According to the results of the study, the dimensions of brand equity for the 
different retailer types differ from each other except only the “brand awareness” 
dimension. With respect to these results, from the four hypotheses that created within 
the extent of the study, three of them were supported, while one of them was rejected. 
Keywords: Retailer Brand Equity, Brand Equity, Fast Moving Consumer Goods, 
Discount Stores, Supermarkets 

1. Giriş 

Perakendecilik, dünyadaki birçok ekonominin temel taşlarından biridir. Özellikle 
gıda perakendecileri, küresel boyutta Amerika’dan Çin’e dünyanın dört bir yanına 
yayılmış durumdadır (Varinli ve Oyman, 2013: 4). Perakendecilik, mal ve hizmetlerin 
ticari bir amaçla kullanmama veya tekrar satmama ve kişisel ve ailesel gereksinimleri 
için kullanmaları koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili tüm 
faaliyetleri kapsar (Tek ve Özgül; 2005: 578). Perakendeciliğin tüketicilere geniş 
çeşitlilikte ürün ve/veya hizmetler sunan farklı ve dinamik bir sektör olmasından 
hareketle bir bütün olarak perakendecilerin, tüm tedarik zinciri için önemli bir güç 
oluşturdukları kabul edilmektedir. Ayrıca, perakendecilik ulusal ekonominin 
sürdürülebilir performansı üzerinde de çok önemli etkilere sahiptir (Kılıç ve Şenol, 
2005: 45).  

Son yıllarda ülkemizde perakende sektörü çok önemli bir gelişme göstermiştir. 
Günümüzde perakende sektörü Türkiye ekonomisinin GSYİH’nın %11’ini ve 
istihdamın %8’ini sağlayan önemli bir oyuncudur (Tozanlı vd., 2007: 126). Sektördeki 
bu gelişme, yoğun rekabet ortamını da beraberinde getirmiştir. Özellikle Hızlı tüketim 
malları perakendecilerinde bu rekabet oldukça yoğun bir biçimde hissedilmektedir. 
Hızlı tüketim malları (HTM) genellikle hızlı satılan ve tüketilen, görece düşük fiyatlı 
ve/veya marketlerde satılan ürünleri ifade etmektedir. Dayanıklı olmayan mallar olarak 
da ifade edilen bu grupta gıda, içecek, diş macunu, sabun, kişisel hijyen ürünleri ve 
oyuncak gibi çeşitli ürünler yer almaktadır (Sezgin, 2015: 19). HTM perakendeciliği 
sektörü sadece gıda sektörüne dayalı bir hizmet kolu olmayıp, başka ürünlerin de 
pazarlandığı bir faaliyet alanı olarak ön plana çıkmaktadır (Bakan, vd., 2009: 135).  

HTM perakendeciliği sektöründe son yıllarda büyük değişimler yaşanmaktadır. 
Gelişim sürecinde, çeşitli formatlarda perakendeciler ortaya çıkmış ve oldukça başarılı 
performanslar sergilemiştir. Bu formatlar içerisinde hipermarketler, süpermarketler, 
zincir marketler ve indirim marketleri önemli yerlere sahip olmuştur (Azabağaoğlu ve 
Dursun, 2008: 2). Süpermarketler, özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin 
self servis sistemi ile satıldığı mağazalardır. Tüketicilere yakın konumları ve düşük fiyat 
politikaları sayesinde stok devir hızını yüksek tutarak kar elde etmeyi amaçlarlar 
(Altunışık vd., 2012: 289). Hipermarketler ise, süpermarketlerin daha kapsamlı 
versiyonları olarak değerlendirilebilir (Tek ve Özgül, 2005: 589).  Türkiye HTM 
perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Carrefour, Migros, Real, Kipa, Metro 
perakendecilerinin tümünün hipermarket özelliklerini sağlayan mağazaları birçok 
ilimizde mevcuttur. İndirim marketleri ise, ürünlerin sürekli olarak piyasa fiyatının 
altında satıldığı, mağaza dizaynı gibi görsel çekici unsurlara pek önem verilmeyen 
mağazalardır (Yükselen, 1989: 17). İndirim marketleri, çeşit olarak sığ ürünleri 
tüketicilere, düşük faaliyet giderleri sayesinde, liste fiyatının altında ulaştırma gayesi ile 
hareket eden perakendeci kuruluşlardır (Stanton vd., 1991; Öztürk vd., 2016: 6). 
Özellikle ülkemizde yaşanan 2001 mali krizinin etkileri sonucu indim marketçiliği adeta 
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önlemez bir şekilde yükselmiştir. Türkiye pazarında faaliyet gösteren BİM, A-101 ve 
Şok marketleri bu kategoriye giren perakendecilere örnek olarak gösterilebilir. 

Çalışma kapsamında ele alınan perakendeciler, Türkiye HTM sektöründeki en 
büyük perakendecilerdendir (retailler.net, 2016). Bu iki perakendeciden biri ulusal 
indirim marketi iken diğeri ise bir ulusal süpermarkettir (Rekabet Kurumu, 2016). Bu 
çalışmada perakendeciler birer marka olarak ele alınmıştır. Her markanın olduğu gibi, 
bu perakendecilerin de marka denkliğine sahip olduğu söylenebilir. Marka denkliğini, 
markası olmayan bir ürüne marka verilmesi sayesinde ürüne eklenecek olan ek değer 
olarak tanımlamak mümkündür (Farquhar, 1989; Keller, 1993; Sriram vd., 2007). Firma 
tarafından gerçekleştirilen pazarlama çabaları sonucu yaratılır ve markanın satışı 
dolayısıyla gelecekte nakit akışı sağlayacak olan varlıklar bütününü temsil eder (Ambler 
vd., 2002: 23).  Birçok işletmede olduğu gibi, oldukça yüksek cirolara sahip ve tüketici 
algılarının direkt olarak hissedildiği bir sektör olan HTM perakendeciliğinde de marka 
denkliği oldukça önemli bir unsur olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan, işletmenin 
değerinin oluşmasında bu denli yüksek bir etkiye sahip olan marka denkliğinin 
unsurlarına işletme yönetimi tarafından hâkim olunması son derece önemlidir.  
Perakende firma yöneticileri için, farklı türdeki perakendecilerin başarısının altında 
yatan unsurlara ışık tutması bakımından, bu iki farklı formattaki perakendeciye yönelik 
algılanan marka denkliği unsurlarının ne yönde geliştiğine dair bir kavrayış 
geliştirebilmek de benzer şekilde önemli bir husustur. Zira farklı perakendeci türlerine 
yönelik algılanan marka denkliği bileşenlerinin ölçülmesi ve izlenmesi perakende 
yöneticilerine pazardaki tüketici algılarını anlama imkânı verme potansiyeline sahiptir 
(Pappu ve Quester, 2008: 425). Özellikle ülkemizdeki gelişimleri açısından indirim 
marketleri, sektörde uzun yıllar hâkimiyetini sürdüren süper/hiper marketleri 
yerlerinden etmiştir. Bu farklı perakendeci türleri arasındaki süregelen yoğun rekabet 
ele alındığında, marka denkliği boyutlarının görece önemlerine yönelik bir kavrayış 
geliştirilmesin önemi daha da iyi anlaşılabilir. Bu çalışma, marka denkliği unsurlarının 
çalışma kapsamında ele alınan perakendeci türlerine göre farklılaşacağı yargısı 
temelinde kurgulanmıştır. 

2. Türkiye’de Hızlı Tüketim Malları (HTM) Sektörü 
HTM perakendeciliği kayıt altındaki perakende pazarının %37’sini temsil 

etmektedir. HTM kategorisinde her türlü gıda, kişisel bakım ve ev temizliği ürünleri yer 
almaktadır (Tozanlı vd., 2007: 126). HTM perakendeciliği ülkemizde son yıllarda 
yaşanan ekonomik dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Bu 
dönüşüm sürecinde ekonomik aktivitede verimliliği yüksek modern kesiminin payı 
artarken, düşük verimlilikle çalışan geleneksel kesimin payı azalmaktadır. Dönüşümün 
HTM perakendeciliğindeki yansımasında ise modern yöntemlerle çalışan zincir 
mağazaların pazar payı artarken geleneksel bakkalların pazar payının azaldığı 
görülmektedir (Tepav, 2016). 

Rekabet Kurumu’nun hazırlamış olduğu “Türkiye HTM perakendeciliği Sektör 
incelemesi Nihai Raporu’na göre (Rekabet Kurumu, 2012: 5-6); 

• Türkiye’de organize perakendenin payı 2005’te %31,26 iken 2011 yılı ilk altı 
ayı itibarıyla %50,86 düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişmeyle birlikte geleneksel 
kanal sektörde 2000’li yılların başından itibaren hız kazanan yapısal dönüşüm 
sürecinde 2011 yılına gelindiğinde pazardaki ağırlığını kaybetmiştir. Organize 
HTM perakendeciliği pazarı içinde en hızlı büyüyen kanal indirim mağazacılığı 
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olup BİM ve A-101 en hızlı büyüyen perakende zincirleridir. Hızlı tüketim 
malları cirosu bakımından BİM, Migros’u 2009 yılında geçerek pazar lideri 
olmuştur. 

• En büyük dört perakendecinin toplam pazar payı (CR4 oranı), 2009 yılı verileri 
çerçevesinde İsveç’te %91, İngiltere’de %68, Almanya’da %67, Fransa’da %65, 
Macaristan’da %50 ve İtalya’da %20 iken Türkiye’de 2011 yılı ilk altı ayı 
itibarıyla %13,74’tür. Türkiye’de organize perakende içinde CR4 yoğunlaşma 
oranı ise %27,01’dir. Türkiye’de 2011 yılı ilk altı ay itibarıyla CR8 oranı ise 
toplam ve organize kanal için sırasıyla %16,01 ve %31,47 düzeyindedir. Bölge 
ve il bazında yoğunlaşma oranları önemli ölçüde farklılaşabilmekte, bu 
doğrultuda başta Marmara bölgesinde yoğunlaşma oranlarının görece yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de HTM sektörü, küçük dönemsel düşüşler 
yaşasa da, bir büyüme trendi içerisindedir. Türkiye, birçok uzmana göre, bütün Avrupa 
ülkeleri içerisinde perakendecilik faaliyetleri açısından en büyük potansiyele sahip 
ülkedir. 

 

Şekil 1: Türkiye Toplam HTM Ciro Trendi ve Bir Önceki Döneme Göre Büyüme 
Oranları (Ekim 2013 – Ağustos 2015) Kaynak: www.retailturkiye.com 

Global araştırma şirketi Nielsen’in Avrupa genelinde HTM sektörünün genel 
pazar dinamiklerini karşılaştırdığı “Nielsen Growth Reporter” araştırmasının 2015 
yılının 3. çeyreğine ait, HTM ürünlerinin satış hacimlerinin değerlendirildiği raporda, 
Avrupa’da ortalamada art arda tam altı çeyrektir yükselişin devam ettiği görülmektedir. 
2015’in üçüncü çeyreğinde ölçümlenen 21 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, %12,4 
artışla bir önceki yıla göre nominal bazda en yüksek satış artışının yaşandığı ülke 
olmuştur (Nielsen, 2015). 

3. Teorik Altyapı ve Hipotezler 
3.1. Marka Denkliği Kavramı 
Marka denkliği, bir ürün ya da hizmet tarafından, bir firmaya ve/veya o firmanın 

müşterilerine sağlanan değeri arttıran/azaltan, bir markanın ismine ve sembolüne bağlı 
aktif ve pasif varlıklar topluluğudur. Bu aktif ve pasif varlıkların marka denkliğinin 
temelini oluşturabilmesi için, markanın isim ya da sembolüyle ilişkili olmaları gerekir 
(Aaker, 1991: 11). Marka denkliği kavramı teorik olarak, tüketici temelli marka 
denkliği ve finansal temelli marka denkliği olmak üzere iki farklı yaklaşımla ele 
alınmaktadır. Tüketici temelli marka denkliğinde marka tüketicilerin tutumları, algıları 
ve davranışları açısından ele alınırken; finansal temelli marka denkliğinde marka 
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işletmeye sağladığı gelir, nakit akışı, markanın finansal piyasa değeri, vb. açısından ele 
alınır (Altuna ve Arslan, 2014: 191). Soyut bir nitelikte olan marka denkliğinin içerdiği 
maddi değer, söz konusu markanın bir firmaya satılması durumunda ortaya çıkmaktadır. 
Bunun nedeni şirketlerde kazanç hesaplanırken farklı kuralların işlemesidir. Örneğin 
2005 yılında Procter&Gamble (P&G) tıraş bıçağı üreten Gillette şirketini almak için 57 
milyar dolar ödemiştir. Ancak sadece marka payı, P&G’ye göre 24 milyar dolardır 
(dunya.com, 2016). İşte buradaki büyük fark, şirketin marka denkliğinin yüksek 
algısından kaynaklanmaktadır. 

Aaker (1991) marka denkliğinin boyutlarını marka farkındalığı, marka 
çağrışımları, algılanan kalite, marka sadakati ve diğer varlıklar olarak tanımlamıştır. 
Keller (1993) ise tüketici temelli marka denkliğini tam manasıyla tüketici psikolojisi 
perspektifinden değerlendirerek marka bilgisini, marka farkındalığı ve marka 
çağrışımları boyutlarıyla ele almıştır (Christodoulides ve Chernatory, 2009: 47). Aaker 
(1991) ve Keller (1993) tüketici temelli marka değerini farklı şekilde kavramsallaştırmış 
olsalar da, ikisi de kavramı tüketici temelli bir perspektiften ele almış ve hafıza temelli 
marka çağrışımları temelinde tanımlamışlardır (Pappu vd., 2005: 144). 

3.1.2. Perakendeci Marka Denkliği 

Pappu ve Quester (2006),  Ailawadi ve Keller’ın (2004) marka ve marka yönetimi 
unsurlarının direkt olarak perakendeciler için de uyarlanabileceği yönündeki bulguları 
ve Yoo vd.’nin (2001) marka denkliği ölçümünün perakendeciler için de uyarlanmasına 
yönelik tavsiyeleri doğrultusunda, perakendeci marka denkliğinin ölçümü konusunda 
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda,  Aaker’in (2001) marka 
denkliğinin ölçümü için kurguladığı modelin, perakendeci marka denkliğinin 
ölçümünde de kullanılabileceği, bu iki yapının birebir örtüştüğünü ortaya koymuşlardır 
(Pappu ve Quester, 2006).  

HTM perakendecilerini konu edinmiş olan bu çalışma Aaker’in (1991) temelini 
oluşturduğu tüketici temelli bakış açısıyla kurgulanmıştır. Bu bağlamda, çalışmada 
tüketici zihninde algısal boyutta oluşan marka denkliği ele alınacak ve ilgili 
perakendeciler açısından incelenecektir. Çalışma perakendeciler üzerinde 
gerçekleştirildiğinden, Pappu ve Quester’ın (2006) ortaya koymuş olduğu perakendeci 
marka denkliği boyutları kullanılacaktır. 

3.2. Amaç ve Kapsam 
Yoo vd.’nin (2000) çalışmalarında ortaya koyduğu üzere, marka denkliği 

boyutları, firmanın pazarlama çabalarından etkilenmektedir. Literatürde pazarlama 
çabalarının marka denkliği üzerine etkilerini araştıran başka birçok çalışma da 
mevcuttur (Ramos ve Franco, 2005; Chen, 2007; Buil vd, 2013 vb.). Süpermarketler, 
pazarlama çabalarına indirim marketlerinden daha fazla kaynak ayırırlar.  Bu gibi 
fazladan harcamaların maliyetlere yansıması nedeniyle ürün fiyatları görece olarak daha 
yüksektir. Bu bağlamda, ana belirleyicisi, firma tarafından gerçekleştirilen pazarlama 
çabaları olan marka denkliğinin süpermarketlerde, indirim marketlerinden daha olumlu 
gerçekleşmesi beklenebilir. Zira literatürde bu mantıkla gerçekleştirilmiş çalışmalar 
mevcuttur ( Jinfeng ve Zhilong, 2009; Pappu ve Quester, 2006-2008).  

Benzer bir mantıkla kurgulanmış olan bu çalışmanın amacı, marka denkliği 
boyutlarının indirim marketleri ve süpermarket müşterileri açısından farklı algılanıp 
algılanmadığını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için çalışma kapsamında aşağıdaki 
hipotezler oluşturulmuştur: 
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H1: Marka denkliğinin marka sadakati boyutunun algılanması, indirim marketi ve 
süpermarket müşterileri açısından farklılık göstermektedir.  

H2: Marka denkliğinin marka çağrışımları boyutunun algılanması, indirim marketi ve 
süpermarket müşterileri açısından farklılık göstermektedir. 

H3: Marka denkliğinin marka farkındalığı boyutunun algılanması, indirim marketi ve 
süpermarket müşterileri açısından farklılık göstermektedir.  

H4: Marka denkliğinin kalite algısı boyutunun algılanması, indirim marketi ve 
süpermarket müşterileri açısından farklılık göstermektedir.  

4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma kapsamında, belirlenmiş olan market müşterilerinin bu marketlere 
yönelik algıladıkları marka denkliği boyutları kıyaslanmaktadır. Örneklem, özellikle bu 
market müşterileri olarak belirlenmiştir. Zira bu perakendeciler kendi kategorileri 
içerisinde en yüksek ciroya sahip olan marketlerdir (retailler.net, 2016). Örneklem 
Sakarya’da ikamet eden ve alışverişlerinin çoğunu ilgili marketlerden yaptığını belirten 
bireylerden oluşmaktadır. Her birey, marka denkliğini oluşturan boyutlara yönelik 
ifadeleri, kendi alışveriş yaptıkları marketi göz önünde bulunarak cevaplandırmıştır. 
Anketler, 2015 Eylül-Aralık ayları arasında toplanmıştır. Gerçekleştirilen veri toplama 
çalışması sonucunda 256 anket elde edilmiştir. Uygun cevaplandırılmadığı kanaatine 
varılan 25 anket çalışma kapsamı dışında bırakılmış ve analizler 231 anket üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.  

Örneklerin alt gruplara dağılması durumunda her örnek grubu için en az 30 
gözlem olması gerekmektedir. Ayrıca parametrik analizlerin gerçekleştirilebilmesi için 
örneklem büyüklüğünün, çalışmada kullanılan değişken sayısının en az on katı olması 
beklenmektedir (Coşkun vd., 2017). Çalışmadaki alt gruplar 120 indirim marketi ve 111 
süper market müşterisinden oluştuğundan ve anket formunda toplam 14 Likert ifade 
kullanıldığından, örneklem büyüklüğünün çalışmada gerçekleştirilen analizler için 
yeterli olduğu söylenebilir. 

4.1. Demografik Özellikler  
Örneklem, belirlenen market müşterilerini içeren iki alt gruptan oluştuğundan, 

kıyaslamaya olanak vermesi bakımından her iki örneklemin özellikleri ayrı ayrı olmak 
üzere Tablo 1’de ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri 
   İndirim Marketi (n=120) Süpermarket      (n=111) 
            f % f 

 
% 

 Cinsiyet     
Erkek 41 34.2 55 50.5 
Kadın 79 65.8 56 49.5 
Medeni Hâl     
Evli 68 56.7 68 61.3 
Bekar 52 43.3 43 38.7 
Yaş     
20 ve altı  18 15.0 6 5.4 
21-30 39 32.5 45 40.5 
31-40 25 20.8 28 25.2 
41-50 27 22.5 20 18.0 
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51 ve Üzeri 11 9.2 12 10.8 
Eğitim Düzeyi     
İlköğretim 38 31.7 19 17.1 
Lise 50 41.7 43 38.7 
Üniversite 27 22.5 39 35.1 
Lisansüstü 5 4.2 10 9.0 
Meslek     
Memur 11 9.2 15 13.5 
İşçi 19 15.8 9 81 
Esnaf 7 5.8 8 7.2 
Ev Hanımı 29 24.2 18 16.2 
Özel Sektör 14 11.7 25 22.5 
Öğrenci 31 25.8 22 19.8 
Diğer 9 7.5 14 12.6 
Aylık Gelir Düzeyi     
1000TL ve altı 55 45.8 20 18.0 
1001-2000 TL 44 36.7 42 37.8 
2001-3000 TL 15 12.5 34 30.6 
3001-4000 TL 5 4.2 5 4.5 
4001 TL ve Üzeri 1 .8 10 9.0 

Örnekleme 111 süpermarket ve 120 indirim marketi müşterisi dahil edilmiştir. 
111 süpermarket müşterisi için kadın ve erkek sayısı neredeyse birbirine eşitken, 120 
indirim marketi müşterisinin %66’sı kadınlardan oluşmaktadır. Süpermarket müşterileri 
içerisinde özel sektörde çalışanlar fazla sayıda iken, indirim marketi müşterileri 
içerisinde görece olarak ev hanımı ve öğrenci sayıları daha fazladır. Ancak bu iki 
örneklem arasındaki asıl dramatik farkların aylık gelir düzeyi ve eğitim düzeyi 
açısından ortaya çıktığı görülmektedir. Buna göre, indirim marketi müşterilerinin %73’ü 
lise ve altı eğitim düzeyine sahipken, süpermarket müşterilerinde bu oran %56’dır.  

Süpermarket müşterilerinin %44’ü lisans ve üzeri eğitime sahipken, indirim 
marketi müşterilerinde bu oran %27 seviyelerindedir. Gelir düzeyi açısından 
bakıldığında, 2.000TL ve üzeri gelir seviyesi oranı indirim marketi müşterilerinde %18 
iken, süpermarket müşterileri için %44’tür. Kısaca, örnekleme dahil edilen indirim 
marketi müşterilerinin gelir ve eğitim seviyelerinin süpermarket müşterilerine göre daha 
yüksek bir seviyede olduğu söylenebilir. 

4.2.  Kullanılan Ölçekler 
Marka denkliğini ölçmek için kullanılan ifadeler bir literatür taraması sonucunda 

oluşturulmuş, birçok ifade arasından, çalışma amacına en uygun olduğu düşünülenler 
seçilerek, Türkiye şartları göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin güvenilirlik ve 
geçerliliğinin yüksek olması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda marka denkliğinin 
ölçülmesinde ana kaynaklardan bir tanesi olan Aaker’in (1996) çalışması temel alınmış, 
sonrasında Yoo, Donthu ve Lee (2000) ve Yoo ve Donthu (2001) çalışmalarının bakış 
açısıyla marka denkliği boyutları oluşturulmuştur. Literatürde, bu bakış açısı temel 
alınarak gerçekleştirilmiş olan diğer çalışmalar referans alınarak ölçekte kullanılan 
ifadeler zenginleştirilmiştir. İfadeleri zenginleştirmede kullanılan çalışmalar Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Literatürde Marka Denkliği Ölçekleri 

 
Yazar ve Tarih Çalışmanın İsmi 

Arnett vd. (2003) Developing parsimonious retailer equity indexes using partial least 
squares analysis: A method and applications. 

Atılgan vd. 
(2005) 

Determinants of the brand equity: A verification approach in the 
beverage industry in Turkey. 

Pappu ve 
Quester  (2006) 
 

A consumer-based method for retailer equity measurement. 

Baldauf vd.  
(2009) 

The Impact of Product-Country Image and Marketing Efforts on 
Retailer-Perceived Brand Equity: An Empirical Analysis. 

Jinfeng ve  
Zhilong (2009) 
 

The impact of selected store image dimensions on retailer equity: 
Evidence from 10 Chinese hypermarkets 

Beristain ve 
Zorrilla (2011) 

The relationship between store image and store brand equity: A 
conceptual framework and evidence from hypermarkets. 

Buil vd.  (2013) 
 

Examining the role of advertising and sales promotions in brand 
equity creation 

Calvo-Porral vd. 
(2013) 

What matters to store Brand Equity? An approach to Spanish large 
retailing in a downturn context. 

Gil-Saura vd. 
(2013) 

Retail brand equity: a model based on its dimensions and effects. 

Choi ve 
Huddleston 
(2014) 

The effect of retailer private brands on consumer-based retailer 
equity: comparison of named private brands and generic private 
brands. 

5. Analiz ve Bulgular 
Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezleri test edebilmek için, öncelikle 

kullanılan ölçeklerin faktör yapısının incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 
faktörlerin literatürdekine benzer şekilde bir dağılım sergileyip sergilemediğini ortaya 
koyabilmek ve güvenilirlik analizlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bir açıklayıcı 
faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’ye gerçekleştirilen faktör analizinin 
sonuçlarına yer verilmiştir. Öncelikle verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı test 
edilmiştir. Bu amaçla yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu kritik düzey 
olan 0,7’nin üzerinde bulunmuştur (0,84). Bu değer, örneklemin analiz için yeterli 
olduğunu göstermektedir (Sharma, 1996: 116). Faktör yapısını ortaya koymak amacıyla 
Varimax döndürme metodu ile temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiştir. En iyi 
uyumu Tablo 3’te gösterilen dört boyutlu yapı vermiştir. 4 boyutlu marka denkliği 
yapısı literatürde en sık tercih edilen yapı olarak nitelendirilebilir (Aaker, 1996).  
İfadelere ait faktör yükleri incelendiğinde tüm değerlerin kritik seviye olan 0,5’in 
üzerinde olduğu görülmektedir. Dört faktör olarak ortaya konan yapı toplam varyansın 
%65,8’ini açıklamaktadır. Bulgulara göre marka denkliğini en iyi açıklayan boyutların 
sırasıyla Marka Sadakati (%35), Marka Çağrışımları (%13), Marka Farkındalığı (%10) 
ve Algılanan Kalite (%8) boyutları olduğu görülmektedir. Faktörlere ait iç tutarlılık 
analizi Cronbach Alpha ile değerlendirilmiştir.  Her bir faktörün Cronbach Alpha 
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katsayısı kritik değer olan 0,70’in (Bland ve Altman, 1997) üzerindedir ve bu bakımdan 
faktörlerin iç tutarlılığının olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Boyutlar (Faktörler) Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans 

(%) 

Cronbach 
Alpha Marka Sadakati 

SDK1- Kendimi bu marketin sadık bir 
müşterisi olarak görürüm. 

.847 

34,670 
 

.80 

SDK2-Market alışverişlerimde bu firma ilk 
tercihimdir. 

.816 

SDK5- Önümüzdeki dönemde yine bu 
marketten alışveriş yapmaya devam edeceğim. 

.742 

SDK3- Bu markette bulabileceğim bir ürünü 
başka bir marketten satın almam. 

.631 

Marka Çağrışımları 
ÇAĞ4- Bu marketin yer seçimleri oldukça iyi 
yapılmış. 

.755 

12,940 
 

.74 
ÇAĞ2- Bu marketten alışveriş yapmaktan 
gurur duyuyorum. 

.754 

ÇAĞ1- Bu marketi severim .675 
ÇAĞ3- Bu markete güveniyorum. .607 
Marka Farkındalığı 
FARK2- Bu marketin görünüşünü diğer 
marketlerinkinden ayırabilirim. 

.837 

9,747 .80 FARK3- Bu marketin logosunu gördüğümde 
hemen tanırım. 

.836 

FARK1- Böyle bir market olduğunu biliyorum. .792 
Algılanan Kalite 

AK5- Bu market, diğerleriyle kıyaslandığında 
daha kaliteli ürünler satar. 

.848 

8,423 .77 
AK1-Bu marketteki ürünlerin kalitesi yüksektir. .770 
AK2- Bu marketteki ürün kalitesi istikrarlıdır. .689 

Toplam Açıklanan Varyans 65,8  

KMO=,84 

Çalışma kapsamında kurgulanan hipotezleri test etmek amacıyla bağımsız grup t-
testi gerçekleştirilmiştir. T-tesi gerçekleştirilebilmesi için verilerin normal dağılıma 
uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu varsayımı sağlamak için çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -1 ile +1 arasında olması gerekmektedir (Kalaycı, 2010: 73). Analizde 
kullanılan 14 Likert ifadenin çarpıklık (-,463)  ve basıklık (,319)  değerleri 
incelendiğinde verinin normal dağılım gösterdiği söylenebilir.  



 
 

Y. Arslan – O. Yavuzyılmaz  9/4 (2017) 571-588 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

580 

Marka denkliği boyutlarına yönelik algıların, çalışma kapsamında ele alınan 
indirim marketi ve süpermarket açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi sonuçlarına göre (Tablo 4);  

Tablo 4: Marka Denkliği Boyutlarının Kıyaslanması 

Boyutlar Market 
Tercihi n Ort. s.s. t– testi 

t s.d p 

Marka Sadakati 
İndirim 
Marketi 120 3,77 ,83 2,486 229 ,014 

Süpermarket 111 3,48 ,92 

Marka 
Çağrışımları 

İndirim 
Marketi 120 3,73 ,71 -

2,026 229 ,044 
Süpermarket 111 3,93 ,76 

Marka 
Farkındalığı 

İndirim 
Marketi 120 4,40 ,72 

,878 229 ,381 
Süpermarket 111 4,31 ,85 

Algılanan 
Kalite 
 

İndirim 
Marketi 120 3,28 ,76 -

6,933 229 ,000 
Süpermarket 111 3,99 ,83 

  Not: s.d= Serbestlik Derecesi; s.s.= Standart Sapma 

• Marka denkliğinin “Marka Sadakati” boyutuna yönelik algılar bakımından 
indirim marketi müşterileri ile süpermarket müşterileri arasında anlamlı ölçüde fark 
vardır (p=.014).  İndirim marketi müşterilerinin ifadelere katılım ortalamaları (3,77), 
Süpermarket müşterilerinin ifadelere katılım ortalamalarından (3,48) anlamlı ölçüde 
yüksektir. Bu sonuçlara göre H1 hipotezi doğrulanmıştır.  

• Marka denkliğinin “Marka Çağrışımları” boyutuna yönelik algılar bakımından 
indirim marketi müşterileri ile süpermarket müşterileri arasında anlamlı ölçüde fark 
vardır (p=.044).  İndirim marketi müşterilerinin ifadelere katılım ortalamaları (3,73), 
Süpermarket müşterilerinin ifadelere katılım ortalamalarından (3,93) anlamlı ölçüde 
düşüktür. Bu sonuçlara göre H2 hipotezi doğrulanmıştır.  

• Marka denkliğinin “Marka Farkındalığı” boyutuna yönelik algılar bakımından 
indirim marketi müşterileri ile süpermarket müşterileri arasında anlamlı bir fark yoktur 
(p=.381).  Bu sonuçlara göre H3 hipotezi reddedilmiştir. 

• Marka denkliğinin “Algılanan Kalite” boyutuna yönelik algılar bakımından 
indirim marketi müşterileri ile süpermarket müşterileri arasında anlamlı ölçüde fark 
vardır (p<.001).  İndirim marketi müşterilerinin ifadelere katılım ortalamaları (3,28), 
Süpermarket müşterilerinin ifadelere katılım ortalamalarından (3,99) anlamlı ölçüde 
düşüktür. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi doğrulanmıştır.  

6. Sonuç ve Tartışma 

Türkiye’de HTM perakendeciliği hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. 
Özellikle 2001 yılındaki finansal krizden sonra, rekabete indirim marketleri 
kategorisinde yeni oyuncular dâhil olmuştur. Bu yeni perakendeciler reklam ve satış 



 
 

Y. Arslan – O. Yavuzyılmaz  9/4 (2017) 571-588 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

581 

teşvik uygulamaları gibi tutundurma masraflarında kısıtlamalara giderek tüketiciye 
makul kaliteyi düşük fiyata ulaştırabilmeyi amaç edinmişlerdir. Türkiye bağlamında, 
indirim marketlerinin karşı karşıya olduğu en önemli yapısal sorunlardan bir tanesi 
tüketicilerin zihnindeki olumsuz imajlarıdır. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, 
bu perakendecilerin tutundurma çabalarına süpermarketler kadar bütçe ayırmaması 
olarak görülmektedir. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de bu durum 
benzer şekilde gerçekleşmekte ve indirim marketleri tutundurma maliyetlerini 
minimumda tutarak, bu maliyet avantajını fiyatlara yansıtmaktadır. 

Literatürde reklam ve tutundurma çabalarının marka denkliğini olumlu yönde 
etkilediğine dair sonuçlara ulaşmış olan birçok çalışma mevcuttur (Yoo ve Donthu, 
2001, Buil vd., 2003 vb.) Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bir bakıma reklam ve 
tutundurma çabalarının marka denkliğine olumlu katkılar yaptığını belirten çalışmaların 
bulgularını destekler niteliktedir. Çalışma sonucunda HTM perakendeciliği sektöründe 
faaliyet gösteren indirim marketleri ve süpermarketlere yönelik algılanan marka 
denkliği boyutları arasında anlamlı ölçüde farklılık bulunduğu ortaya konmuştur. Bu 
farklılık dört boyuttan oluşan marka denkliği kavramının, perakendeciye yönelik 
sadakat, algılanan kalite ve çağrışım boyutlarında ortaya çıkmıştır. Bu üç boyutta ortaya 
çıkan farklılık bütüncül bir bakış açısıyla marka denkliğine yönelik farklı algılamalar 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

İki perakendeci açısından marka farkındalığına yönelik farkın anlamsız olması, 
çalışmanın gerçekleştirildiği sektörün özellikleri hesaba katıldığında anlaşılabilir bir 
durumdur. Zira her iki perakendeci de Türkiye’de oldukça iyi bilinen markalardır ve 
tüketicilerin bilinç ve farkındalık düzeyi her iki markaya karşı da yüksektir. Marka 
denkliği yazını alanındaki ana çalışmalardan bir tanesini gerçekleştirmiş olan Yoo vd., 
(2001), çalışmalarında marka denkliğini, farkındalık boyutunu elemine ederek, 3 boyut 
olarak ele almıştır. Aslında bu husus marka denkliği çalışmalarında çokça değinilen ve 
gerçekleştirilen çalışmaya göre uyumlaştırılan bir yapı sergilemektedir. Çalışmamızdaki 
faktör analizi sonuçları genel kullanım olan 4’lü yapıya uyduğundan yapı 4 boyut olarak 
ele alınmıştır.  

Marka denkliğinin diğer boyutu olan perakendeciye yönelik çağrışımlar açısından 
iki perakendecinin müşterilerinin algıları arasındaki anlamlı farklılık vardır. 
Tutundurma çabaları bir markaya yönelik olumlu çağrışımlar geliştirilmesinde ana 
unsurlardan bir tanesidir. Çalışma kapsamına dahil edilen süpermarketin 
gerçekleştirdiği yoğun tutundurma çabaları hesaba katıldığında iki markaya yönelik 
çağrışımlar arasında anlamlı bir fark çıkması beklenebilir bir durum olarak 
nitelendirilebilir.  

Çalışma sonuçları, iki perakendecinin kalite algıları açısından irdelendiğinde ise, 
indirim marketinin kalite algısının görece olarak süpermarketin kalite algısından daha 
düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum, tüm indirim marketlerinin adeta 
kronikleşmiş bir sorunu olarak değerlendirilebilir. Çalışma kapsamında ele alınan 
indirim marketi, tüketici zihninde kendisine yönelik kalite algısında olumlu yönde 
değişiklik sağlayacak faaliyetlerini artırabilirse, yine çalışma kapsamında ele alınan 
süpermarkete karşı rekabette büyük avantaj sağlayabilecektir. Buna ek olarak, indirim 
marketinin kendisine oldukça sadık bir müşteri portföyü oluşturmayı başardığı da 
görülmektedir. İndirim marketinin sahip olduğu bu sadık müşteri profili, bu 
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perakendecinin düşük kalite algısına rağmen Türkiye’de sektör liderlerinden biri olarak 
kalmayı başarabilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi olarak nitelendirilebilir. 

Çalışmanın bu sonuçlarını ortaya koyarken, özellikle de örneklemi oluşturan 
bireylerin demografik özelliklerinin bu sonuçlar üzerinde önemli potansiyel etkilerinden 
de bahsetmek gerekir. Zira marka denkliği alanındaki birçok çalışma bu demografik 
unsurların önemi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma spesifik olarak tüketicilerin 
marka denkliği boyutlarına yönelik algılamalarının kıyaslanması üzerine kurgulanmış 
olsa da, bu algıların şekillenmesinde söz konusu demografik özelliklilerin örtük 
etkisinden de bahsetmek gerekir.  

Bu çalışmada marka çağrışımları, marka sadakati, marka farkındalığı ve algılanan 
kalite unsurları, marka denkliğinin alt boyutları olarak ele alınmıştır. Gelecek 
çalışmalarda perakendeciler üzerinde bu unsurların etkileri ayrı ayrı ele alınabilir ve 
ayrıntılı olarak incelenebilir.  Bu unsurların her birinin perakendeci denkliği üzerindeki 
etkilerini ortaya koymak için her seferinde yalnızca bir unsuru konu edinen geniş ölçekli 
çalışmalar yapılabilir.   

Bu çalışmanın, farklı sektörler kapsamında da incelenmesi sektör yöneticilerine 
önemli veriler sağlaması potansiyeli bakımından önem arz etmektedir. Zira birçok 
sektörde, sahip olunan markanın tüketicinin zihnindeki kuvvetli ve zayıf yönlerinin 
bilinmesi, uygulanacak pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde oldukça faydalı 
olacaktır. 
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Extensive Summary 

 
In recent years, the retail sector in Turkey has made a very significant 

development. This development in the sector brought with it intense competition 
environment. Especially in fast-moving consumer goods (FMCG) retailers, this 
competition is felt intensely. Retailers covered in the study are the largest retailers in the 
Turkish HTM sector (retailler.net, 2016). One of these two retailers is a national 
discount market while the other is a national supermarket (Rekabet Kurumu, 2016). 
This study is based on the judgment that the dimensions of brand equity will differ 
according to these retailer types. 

Brand equity can be defined as the additional value to be added to the product by 
branding a non-branded product (Farquhar, 1989; Keller, 1993; Sriram et al., 2007). 
Aaker (1991) defined the dimensions of brand equity as brand awareness, brand 
associations, perceived quality, brand loyalty, and other assets. This work, which has 
been the subject of FMCG retailers, has been assessed as a consumer-based view that is 
based on Aaker (1991). In this context, the perceptual dimensions of the brand in the 
consumer mind will be studied and examined in terms of related retailers. 

As indicated by Yoo et al. (2000), brand equity dimensions are influenced by the 
company's marketing efforts. There are many other studies in the literature investigating 
the effects of marketing efforts on brand equity (Ramos and Franco, 2005; Chen, 2007; 
Buil et al, 2013, etc.). Supermarkets devote more resources to marketing efforts than 
discount markets, and product prices are relatively higher because of such extra costs. In 
this context, brand equity can be expected to be higher in supermarkets than discount 
markets. There are also other studies in the literature that carried out with the same 
approach (Jinfeng and Zhilong, 2009; Pappu and Quester, 2006-2008). In this context, 
the aim of this study is to examine whether brand equity dimensions are perceived 
differently in terms of the perceptions of discount stores and supermarket customers. To 
achieve this aim, the following hypotheses were developed within the context of the 
study: 

H1: The perception of the "brand loyalty" dimension of brand equity differs in 
terms of discount stores and supermarket customers. 
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H2: The perception of the "brand associations" dimension of the brand equity 
differs in terms of discount stores and supermarket customers. 

H3: The perception of the "brand awareness" dimension of brand equity differs in 
terms of discount stores and supermarket customers. 

H4: The perception of the "quality perception" dimension of brand equity differs 
in terms of discount stores and supermarket customers. 

In this study, brand equity dimensions are compared that the specified retailer 
customers perceived towards their retailers. The sample was specifically identified as 
these retailers’ customers. Because these retailers have the highest turnover in their own 
categories (retailler.net, 2016). The sample consists of individuals who reside in 
Sakarya and who makes most of their purchases from related markets. 231 surveys were 
obtained as a result of the data collection exercise. 

In order to test the hypotheses formed within the scope of the study, the factor 
structure of the scales used firstly needs to be examined. An exploratory factor analysis 
was conducted for this purpose. First, it was tested whether the data were appropriate 
for factor analysis. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test for this purpose was found to 
be above the critical level of 0.7 (0.84). This value indicates that the sample is sufficient 
for analysis (Sharma, 1996: 116). The result of the factor analysis performed is that the 
best fit is four-dimensional structure. Four-dimensional structure of the brand equity can 
be described as the most preferred structure in the literature (Aaker, 1996). When the 
factor loads of the expressions are examined, it is seen that all the values are above the 
critical level of 0.5. The structure revealed as four factors accounts for 65.8% of the 
total variance. The Cronbach Alpha coefficient of each factor is above the critical value 
of 0.70 (Bland and Altman, 1997) and it can be said that factors has the internal 
consistency. 

Independent group t-test was conducted to test hypotheses constructed within the 
scope of the study. According to the results of the independent group t-test conducted to 
determine whether the perceptions of brand equity dimensions differ in terms of the 
discount market and the supermarket covered in the study; 

• There is a significant difference between discount store customers and 
supermarket customers in terms of perceptions regarding the brand loyalty dimension of 
brand equity (p = 0.014). According to these results, H1 hypothesis has been supported. 

• There is a significant difference between the discount store customers and the 
supermarket customers in terms of perceptions regarding the brand associations' 
dimension (p = 0,044). According to these results, the hypothesis of H2 is supported. 

• There is no significant difference between discount store customers and 
supermarket customers (p = 0.381) in terms of perceptions regarding the brand 
awareness dimension of brand equity. According to these results, the H3 hypothesis is 
rejected. 

• There is a meaningful difference between discount store customers and 
supermarket customers (p <0.001) in terms of perceptions regarding the brand perceived 
"perceived quality" dimension. According to these results the H4 hypothesis has been 
supported. 
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HTM retailing in Turkey continues to grow rapidly. Especially after the financial 
crisis of 2001, new players have been included in the category of discount discount 
markets. These new retailers have been able to limit the cost of their promotions so that 
they can offer consumers a reasonable quality with a low price. One of the most 
important structural problems faced by discount markets in Turkey is the negative 
images of consumers in their minds. One of the most important reasons for this is that 
retailers do not allocate as much budget as supermarkets to their promotion efforts. As 
in many countries of the world, this situation is similar in Turkey. 

There are many studies in the literature that have found that advertising and 
promotion efforts have affected brand equity positively (Yoo and Donthu, 2001; Build 
et al., 2003, etc.). Findings obtained as a result of this study support the findings of 
studies that indicate that advertising and promotional efforts make positive 
contributions to brand equity. As a result of the study, it was revealed that there is a 
significant difference for the perceptions of brand equity dimensions between the 
discount stores and super markets operating in the HTM retail sector. This difference 
emerged in the 3 dimensions of brand equity respectively loyalty to retailers, perceived 
quality and association dimensions. The difference that emerges in these three 
dimensions reveals that there are different perceptions towards brand equity from the 
point of view of different kind of retailer customer.   

Between two retailers, the difference in brand awareness is not significant. This is 
understandable when the attributes of the industry in which the study is performed taken 
into the account. Both retailers are well known brands in Turkey and it can easily be 
said that the level of consciousness and awareness of consumers is high against both 
brands. There are also other studies in the literature that didn’t take awareness 
dimension into account. In one of the most cited study in the literature, Yoo et al. (2001) 
has considered the brand equity as three dimensions by ignoring the awareness 
dimension in his works. 

There is also a meaningful difference between the perceptions of the customers of 
the two retailers in terms of associations to the retailer, which is another dimension of 
brand equity. Promotion efforts are one of the main elements in the development of 
positive associations for a brand. With this respect, when intensive promotion efforts by 
the supermarket included in the scope of the study are included in the account, it can be 
considered that a meaningful difference between the associations for the two brands can 
be expected. 

When the study results are examined in terms of quality perceptions of two 
retailers, it is seen that the quality perception of discount market is relatively lower than 
the perception of supermarket quality. This can be regarded as a chronic problem of all 
discount markets. If the discount market, which is covered in the scope of the study, can 
increase the activities that will lead to a positive change in the perception of quality 
towards the consumer mind, it will be able to provide a great advantage over the 
supermarket. In addition, it appears that the discount retailer has succeeded in creating a 
highly loyal customer portfolio. This loyal customer profile, which the discount market 
has, can be considered as one of the most important reasons why it can succeed to 
remain one of the sector leaders in Turkey despite the low quality perception of this 
retailer. 
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Abstract 

In this study, the fundamental model of customer equity is studied and an 
alternative model is tested where attitudinal and behavioral customer loyalty are treated 
as two additional individual components of customer equity. In gathering required data, 
survey method is used with 377 respondents based on judgement sampling. In order to 
test the proposed model, a different calculation for customer equity is applied. In model 
testing, LISREL package program is used and structural equation modelling (SEM) is 
applied. Results indicate that the proposed model stating that customer equity, has two 
more components, namely attitudinal loyalty and behavioral loyalty, is significant at 
95% confidence level, has a high goodness of fit (GFI = .93) and has an acceptable level 
of root mean square error (RMSEA= .07). However, results also show a correlation 
between value equity and brand equity terms, which can be tested with different 
products or sample in future studies. 

Keywords: Customer Equity, Customer Lifetime Value, Attitudinal Loyalty, 
Behavioral Loyalty 

1. Introduction
Firms are currently faced with a trend towards individualization and

customization in all areas of business as “millennials” and “post-millennials” constitute 
a larger market every day. Consequently, “marketing concept”, which focuses on a 
target segment of consumer needs and wants, has evolved to “customer concept”, in 
which the needs and wants of individual customer is emphasized (Hoekstra, Leeflang 
and Wittink, 1999). With the increased importance of individual customer, his/her 
individual value to the firm has become a significant research topic (Bayon, Gutsche, 
and Bauer, 2002; Hansotia, 2004; Kumar, Lemon and Parasuraman, 2006; Rust, et.al, 
2004). Consequently, in an environment where importance of the customer has 
enormously increased, the emphasis on "brand equity" is now replaced by the concept 
of "customer equity" term.  

 Customer equity is basically an extended version of “customer lifetime value 
(CLV)” and is defined as the sum of present value of all existing and potential 
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customers of the company in their total lifetime (Blattberg and Deighton, 1996). 
Customer equity is accepted to have three components, namely value equity, brand 
equity and relationship equity. Yet, researchers are unanimous that more research 
should be carried out about the value of the customer to the firm (Thomas, Reinartz and 
Kumar, 2004, Dorsch et.al. 2001, Peppers and Rogers, 2005; Villanueva and Hanssens, 
2007). In an attempt to contribute to the current research in the literature, in this study, 
the customer equity concept, which is a revolutionary paradigm that makes companies 
focus on individuals rather than on groups or masses, is studied and the shortcomings of 
the model is discussed, which is followed by testing the proposed model. In the 
proposed model, attitudinal and behavioral loyalty terms are superimposed to the model 
as two individual terms. Finally, the results and the recommendations for further studies 
are presented. 

2. Customer Equity 

2.1. CLV and Customer Equity Concept 
CLV models were first proposed in the direct marketing arena (Dwyer, Schurr and 

Oh, 1987), where the necessary data on individual-level marketing interventions and 
profitability were readily available. These concepts were soon applied also in financial 
services (Storbacka, Strandvik and Grönroos, 1994). A comprehensive overview of 
available CLV models is given in Berger and Nasr (1998) based on the ability to 
accurately estimate customer profitability (Mulhern, 1999). 

The CLV concept was extended to the concept of customer equity (the sum of the 
firm's customers' CLVs), enabling CLV to be used to guide corporate strategy 
(Blattberg and Deighton 1996, Blattberg, Getz and Thomas, 2001, Fruchter and Zhang 
2004, Thomas, Blattberg and Fox, 2004, Pfeifer and Carraway 2000). These models 
(see also) were based on firms that had a customer database, and did not incorporate the 
effect of competition. Econometric models for projecting the CLV, based on customer 
databases, have been developed (e.g., Reinartz and Kumar 2002, 2003). By combining 
the customer equity idea with the chain of effect models for return on quality, and 
collecting data necessary to analyze the impact of competition, it is possible to create a 
model that can project the impact on customer equity of any marketing expenditure 
(Rust et al. 2000, 2004). Subsequent authors have explored a variety of aspects related 
to the implementation of customer equity management in practice (Bell et al. 2002, 
Berger et al. 2002, Hogan, Lemon and Rust, 2002, Rust et al. 2004).  

2.2. Customer Equity Model and Components of Customer Equity 

According to the most accepted model in literature on customer equity concept is 
created by Rust, Zeithaml and Lemon (2000). In this model, the researchers suggest 
that, customer equity is composed of three components, which are named as value 
equity, brand equity and relationship/retention equity. 

Value equity is regarded as objective evaluations of the customers about the firm’s 
products and is affected by evaluations about quality, convenience and price (Rust, 
et.al.2000). 

Brand equity is defined as “the value that brand name alone adds to the value of 
the product” (Leuthesser, Kohli and Harich, 1995; Aaker, 1992). According to the 
creators of customer equity concept, brand equity is composed of 3 sub-factors, which 
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are brand awareness, brand positioning and brand ethics (Rust et.al, 2001, Rust et.al 
2004 (b), Leone et.al. 2006). These are all based on the perceptions of the customers. 
Therefore, brand equity forms as a result of all subjective and emotional evaluations by 
the customer. 

Relationship/retention equity is the third component of customer equity and it 
represents the subjective evaluations of the customer, about the relationship between the 
company and himself. Based on the strength of that relation the customer stays with the 
company. Relationship equity has 5 subcomponents namely loyalty programs, special 
recognition and treatment, affinity and emotional connection programs, user group 
programs and informative programs. 

The original model of customer equity and its components are shown in figure 1: 

 

 
Figure 1: Components of Customer Equity 

2.3. Benefits of Using the Customer Equity Approach 
The founders of the customer equity approach, Rust, Zeithaml and Lemon (2000) 

suggest that with the use of the approach, the financial value of the customers that the 
company has can be digitized and decisions about acquiring new customers, customer 
retention and the expenses needed to make cross-selling can be made on the basis of 
more data. Moreover, with the use of this method, not only the levels of marketing 
expenses throughout the customer life cycle can be determined but also the customers 
with a larger potential of lifetime value can be identified, leading to a better targeted 
market selection. In other words, provided that the customer equity approach is used, 
how much value an average customer has for the company in each market segment can 
be known, and thus, it would be possible to calculate the return on the investment (ROI) 
made in customers and to evaluate the quality of investments.  

3. Customer Loyalty 
Dick and Basu (1994), who are the most cited researchers in the literature on 

customer loyalty concept, define it as "the relative attitude of the customer to the 
product and the repetitive purchasing behavior" and also tried to classify the concept, 
and emphasized that the customer loyalty has cognitive, emotional and behavioral 
components. Furthermore, authors state that it will be a more accurate description to 
define loyalty as a combination of attitudes and behaviours. 

Behavioral Loyalty: Zeithaml and Bitner (1996) argue that customer loyalty is 
"the frequency of being a customer for a product, constantly choosing the same goods 
and services or a company".  

 Therefore, behavioural loyalty can be evaluated by using the customer's 
purchase intentions that result in behaviour or, in other words, the purchasing frequency 
(Chang and Chen, 2006). However, behavioural loyalty maybe misleading, since there 
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is no distinctive difference between behavioural loyalty and repeat purchase behavior 
(Day, 1969).  

 The most important property that lacks in behavioral loyalty approach is that, in 
this approach, researchers focus on which product is bought, where and how much is 
bought instead of seeking an answer to the question of "why". In other words, the most 
important question which enables to reveal the motives that lead to purchasing 
behaviour is missed.  

 To sum it up, although behavioural loyalty is a necessary condition for a 
company to generate profit, it cannot guarantee that the customer will stick to that brand 
in the future. Therefore, the repurchase of the customer does not always mean 
commitment and loyalty (Bowen and Chen, 2001) and attitudes should also be taken 
into account. 

 Attitudinal Loyalty: Attitudinal customer loyalty was proposed by Day (1969) 
for the first time. Unlike behavioural loyalty, it is defined as an approach in which 
attitudinal data are used to express the psychological and emotional commitment of a 
customer to a brand (Degermen 2006). Jacoby and Kryner (1973) emphasise that there 
should be a difference between the customer who purchases a brand only due to 
convenience and the customer who really prefers and purchases that brand. Other 
researchers such as Reinartz and Kumar, (2002), Kim et al. (2007), Keiningham, et.al. 
(2006) and, Baloğlu (2002) also stated that it would be wrong to evaluate repetitive 
purchasing behavior as customer loyalty and attitudes play a big role in the formation of 
loyalty. For this reason, companies' efforts to establish an emotional bond with 
customers rather than concrete benefits are attracting attention in their promotional 
studies (Graeff, 1996).  

 While the measurement of loyalty is performed with purchasing amount and 
frequency in behavioural loyalty, in the measurement of attitudinal loyalty, customer’s 
preferences, commitment or purchase intentions should be measured.  

 Mixed Approach: The aforementioned two dimensions are integrated into mixed 
approach by Dick and Basu (1994), where brand loyalty of customers is measured with 
the help of factors including both attitudinal and behavioral elements such as customers' 
product preferences, brand loyalty tendencies, percentage of purchases, new purchases 
and total purchase amount. According to this approach, it is important to use the attitude 
and behavioural approach together in a satisficing definition of a loyalty. In this context, 
Kim et al. (2004) define customer loyalty as "the combination of consumers' positive 
attitude towards the brand and re-purchasing behaviour”. In other words, despite the fact 
that it is the behaviour of customers which is important in short term; it is observed that 
in the long term, attitudinal loyalty is more profitable for companies rather than 
behavioural loyalty. 

4. Measurement of Customer Equity 
Studies on the calculation of the customer lifetime value can be grouped under 

four main headings as basic structural model, direct marketing/customer relationship 
management models, new customer acquisition and customer retention model, and 
customer migration model.  
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4.1. Basic Structural Model 

In this model, it is assumed that cash flows always occur at the end of the period, 
past customers or potential customers are ignored and only the current active customers 
of the firm are taken into account and acquisition costs are not used in calculations 
(Berger and Nasr, 1998). This is the simplest version of all calculation methods. 

4.2. Direct Marketing / Customer Relationship Management Models 
According to this model, companies keep the marketing expenses they have made 

for certain customers and the customer's purchases in their databases, and the lifetime 
values of customers can be easily calculated in this way (Rust and Verhoef (2005)). 

4.3. Customer Acquisition and Customer Retention Model 
As mentioned previously, customer acquisition and retention have a great 

importance in customer equity (Hansotia, 2004) since acquisition or retention actions 
are accepted as the response variables to marketing activities. Thus, the customer equity 
model, which is also known as "the decision calculus model" developed by Blattberg 
and Deighton (1996) uses the new customer acquisition and retaining existing 
customers. By this way, an effective management of the customer portfolio and 
calculation of the return of marketing investments (ROMI) are ensured (Brocco, 2004).  

In this model, it is necessary to be able to manage the customer's life cycle and to 
optimise the amount of new customer acquisition, customer retention and cross-selling 
expenses in order to be able to evaluate customer equity as a financial asset. However, 
to do these, it is assumed that there is a database containing customer behaviours and all 
the relationships established between the customer and the company over time.  

4.4. Customer Migration Model 
In the other models for the customer lifetime value and customer equity 

mentioned above, calculations begin with an analysis of the company's existing 
customer base and customer retention ratios. Furthermore, when customers stop 
purchasing from the company, it is thought that customers will not make a purchase 
from the same company again, and be lost forever. However, it has been observed that 
this assumption has led the less calculation of the customer lifetime value by 47% less 
than actual value (Rust et al., 2005). Therefore, the "customer migration model" was 
developed by Dwyer (1997). In this model, customers are divided into two as "those 
who always have a share" and "those who have been completely lost". Moreover, the 
data of the last purchasing time (recency) are used for the estimation of customers' 
purchasing behaviours. Thus, customers' purchasing tendencies for the future are 
calculated based on their past purchases.  

The most important advantage of Dwyer’s model (1997) over the basic structural 
model and decision calculus model is that the customer purchasing probabilities are 
included in the model. Therefore, the customer migration model seems more realistic. 
On the other hand, the fact that purchasing period is calculated to have fixed intervals 
and that cash flows are accepted to be realised in the same period along with the 
realisation of sales are the disadvantages of the model (Jain and Singh, 2002).  
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5. Alternative Suggestion for Measurement 

In previous studies, it is observed that researchers have reduced the calculations 
by making various assumptions when they have studied with databases of companies 
comprising for long years. However, since it was not possible to reach such a rich data, 
in this study, the start was given with the definition of customer equity on the basis of 
selected examples of brands, based on the definition of the concept the size of the 
customer equity was calculated.  

As it can be remembered, customer equity is defined as "the present value of the 
sum of the lifetime values of all existing and potential customers of the company" 
(Blattberg and Deighton, 1996) and can be increased by customer development through 
new customer acquisition, retention of current customers or cross-selling to the existing 
customers. Therefore, it may be possible to reach an indicator of the customer equity by 
determining the companies' new customer acquisition ratios and customer retention 
ratios, how many times the customers have made purchases through a planning horizon 
on average, and their positive tendency towards to cross-selling.  

Based on the discussion above, one important contribution of the study is on 
calculation of customer equity, which will be explained in detail in the methodology 
section. 

6. Critics on the Current Model of Customer Equity 

Mellens, Dekimpe and Steenkamp (1996) state that it is not sufficient to measure 
the  purchasing tendencies of customers to be able to talk about attitudinal customer 
loyalty that can turn into profitability for the company, and that the factors of 
performing the brand's advocacy and word of mouth by these people should also be 
examined. It is observed that especially the behavioural aspect has a strong influence on 
the loyalty behaviour measured within the components in the customer equity model 
developed by Rust et al (2004), and this may indicate a fake loyalty due to 
inconveniences mentioned previously. Therefore, it is necessary to include attitudinal 
and emotional components in loyalty measurements (Keiningham et al., 2006)  

In the accepted model, brand equity, as the second component of customer equity, 
is defined as “the value perceived by customers using the product only because of the 
brand name- beyond the concrete benefit of the product”. According to previous studies 
on brand equity, it is observed that studies are carried out in three categories under the 
names of consumer-based, financial and mixed approaches. However, the definition 
accepted in the customer equity model is apart from the brand equity definitions in the 
literature.  

In the brand equity literature, Aaker’s and Keller’s studies are accepted to be the 
fundamentals of the theory and that brand equity is accepted to stem from factors like 
brand knowledge, brand awareness, brand image, perceived quality, brand associations 
and other brand assets (Aaker, 1992, Keller, 2001) . In Aaker’s model (1996), there is 
also a component called as “brand loyalty” which makes up brand equity, however, that 
loyalty mentioned here is only discussed within the frame of the hypothesis that "the 
customers of brands with a high brand equity will always buy the same brand". In this 
context, customer loyalty is accepted to be equal with repetitive purchasing behaviour 
and that no emotional commitment is mentioned. In other words, it can be said that the 
concept of customer equity that Aaker mentioned within the brand equity was made 
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according to the modern definition including the attitudes. As it can be seen from the 
other studies in the literature (e.g. Srinivasan, Park and Chang, 2005), brand equity 
affects the brand preference, but attitudes should also be taken into account for being 
able to talk about precise customer loyalty.  

The final critic is on relationship equity. Indeed, it has been stated in the model 
developed by Rust et al.(2004) that the relationship equity can be increased through 
loyalty programs, personalised behaviours, the programs that create an emotional bond, 
the programs that create user groups and the programs that create information. 
However, it is observed in the studies carried out (e.g. Baloğlu, 2002, Yi and Jeon, 
2003) that customers tend to be loyal to activities, not the company through such 
activities, therefore the risks of moving to other companies engaged in similar activities 
are not lost. Therefore, it is observed that loyalty programs or similar relation capital 
programs do not involve the customer loyalty, which has been previously described and 
has an attitudinal component.  

7. Methodology 

In this study, the concept of customer equity is analyzed. According to the 
literature, customer equity has three components; value equity, brand equity and 
relationship equity. However, even though the close relationship of the customer equity 
term with loyalty is observed, it is seen that attitudinal component of loyalty is mostly 
disregarded in discussions. Therefore, the purpose of this study is to test an alternative 
customer equity model in which attitudinal and behavioral customer loyalty are treated 
as two other individual components of the term. Primary data, gathered from 377 
judgmentally selected respondents via survey, is used. In order to test the proposed 
model, confirmatory factor analysis is applied.  

The hypothesis, which is being tested is as follows:  
H1: Customer equity has five distinct components named as value equity, brand 

equity, relationship equity, attitudinal loyalty and behavioral loyalty. 
The proposed model is shown in figure 2: 

 
Figure 2: Proposed Model of Customer Equity 

 
In order to test the proposed model LISREL software is used and structural 

equation modelling (SEM) is applied. As seen in the figure, the customer equity term is 
accepted as the dependent variable and the components are accepted as the latent 
variables. 
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 In gathering the data for testing the proposed model, customer equity is 
calculated by means of the definition of the term, and based on the customer evaluation 
of the components. Here, the components of the customer equity are identified with 
respect to Rust et.al. (2004), and it is seen that customer equity is dependent on 
customer lifetime value, which can be projected with the data on frequency of 
purchases, customer acquisition, customer retention and cross selling opportunities. 

 Questions in the survey, possible answers and how they are going to be used in 
the calculation are given in the table below (Table 1). 

Table 1: Scoring of the components in the customer equity calculation 

Question Purpose Possible 
Answers 

How Is It Going To 
Be Used In Analysis 

How Many Times Did 
You Buy From This 
Brand Within Last 5 
Years? 

To Find Out 
Purchase 
Frequency 

Any Number Used As Is 

Previous Brand Same 
Or Different? 

To See Customer 
Acquisition Yes/No Yes = 0 Points  

No = 1 Points 
Are You Planning To 
Buy From The Same 
Brand The Next Time? 

To See Customer 
Retention Yes/Maybe/No 

No= 1 
Maybe= 2 
Yes= 3 

Would You Buy Other 
Products From The 
Same Brand? 

To See Cross 
Selling Possibility Yes/Maybe/No 

No= 1 
Maybe= 2 
Yes= 3 

For each respondent, the scores of the corresponding answers are summed up, to 
be used as an indicator for customer equity. In other words, in this study, the customers 
purchase behaviors or intentions are used as a cue for customer equity of the brand.  
This calculation method can be accepted as another contribution to the current literature 
on the topic. 

8. Results 

The sample used is composed of 377 respondents. With respect to preferred 
mobile phones, it is seen that 209 (55.4%) of them use Brand A, and 168 (44.6) use 
Brand B. It can be said that the distribution of brands is acceptably even. The same 
applies for gender distribution, where 182 (48.3%) are female and 195 (51.7%) of the 
respondents are male. 

 Age distribution of the respondents are given in Table 2.  

Table 2: Age distribution of respondents 
 

Age Frequency % Cum. % 
16-24 183 48.5 48.5 
25-33 88 23.3 71.9 
34-42 47 12.5 84.4 
43-51 43 11.4 95.8 
52-61 16 4.2 100.0 
Total 377 100.0  
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As seen in Table 2, most respondents (48.5%) are from 16-24 age group. This was 
done on purpose, considering that most heavy users of the smart phones are teenagers 
and young adults. Yet, for the other age groups, more even distribution was achieved. 

Another demographic property of the sample group is about the education 
distribution, which can be seen below (Table 3): 

Table 3: Distribution of education level of respondents 
 

Education Level Frequency % Cum. % 
< High school  18 4.8 4.8 
High school 74 19.6 24.4 

Vocational school 22 5.8 30.2 
Bachelor’s degree 203 53.8 84.1 
Graduate degree  60 15.9 100.0 

Total 377 100.0  

As seen in the table above, 53.8% of the respondents hold a bachelor’s degree, 
which creates a heterogeneity in the sample. The heterogeneity, can be accepted as one 
of the most important source of sampling error (Blumberg, Cooper and Schindler, 
2005). However, the analysis carried out is not related deeply with the demographics of 
the respondents, therefore this fact is neglected and the sample is accepted for analysis.)  

The survey had a total of 12 components. The Cronbach Alpha (reliability index) 
for the survey is calculated as .821, which is at an acceptable level, since the required 
level of this index is above .70 in social sciences (Nunnaly, 1978). 

According to the confirmatory factor analysis results, it is seen that the proposed 
model is significant at 95% confidence level, has a high goodness of fit (GFI = .93) and 
has an acceptable level of root mean square error (RMSEA= .07).  

The goodness of fit indices are shown in the table below (Table 4), with the 
accepted level and the results of this study: 

Table 4: Goodness of Fit Indices of the study and acceptable and good fit levels of 
the indices 

Indices Results Of The  
Study Good Fit Acceptable Fit 

Chi-Square 
(χ2) 215.14 (p=0.0) -- -- 

RMSEA 0.073 0< RMSEA< 0.05 0.05< RMSEA< 0.10 
NFI 0.84 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 0.90 ≤ NFI < 0.95 
CFI 0.89 0.97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.95 ≤ CFI < 0.97 
GFI 0.93 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.90 ≤ GFI < 0.95 
AGFI 0.89 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 

According to the results of the analysis, the chi-square is calculated as 215.14 (p= 
.00), and the degree of freedom is less than 5. This result is the first sign for the 
goodness fit of the model. The other indices, like root mean square of error of 
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approximation (RMSEA) is less than 0.10, goodness of fit (GFI) index is larger than 
0.90 and adjusted goodness of fit AGFI) is larger than 0.85 are the other signs of good 
fit of the model. However, within the goodness of fit indices, normed fit index (NFI) 
and comparative fit index (CFI) fall slightly below the acceptable level. This constitutes 
a shortcoming of the study.  Yet, in overall it can be said that the goodness of fit 
indices of the study fall mostly to the acceptable fit levels. Therefore, the hypothesis 
tested in the study, suggesting that “customer equity term has 5 components, namely 
value equity, brand equity, relationship equity, behavioral loyalty and attitudinal 
loyalty” cannot be rejected. 

Moreover, when looked at the resulting paths, a correlation between value equity 
and brand equity terms is observed (Figure 3). This formation can be tested with a 
different product and if possible with a random sample of respondents in future studies. 
The resulting model and the relations in between the constructs can be seen in the figure 
below (Figure 3): 

 
Figure 3: LISREL output of the modified model and construct relations 
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9. Conclusion 

The Customer Equity (CE) approach to marketing has become a significant 
research topic during the recent past (Bayon, Gutsche, and Bauer, 2002; Hansotia, 2004; 
Kumar and Vankatesan, 2005; Rust, Lemon, and Zeithaml, 2004; Wiesel, Skiera, and 
Villanueva, 2008) 

In an attempt to test an alternative model for customer equity, two additional 
latent variables were added to the original model, which had value equity, brand equity 
and relationship equity as the components of customer equity. To test the alternative 
model, data was gathered from a survey with 377 respondents, who are selected on the 
basis of judgment. 

The results of the confirmatory factor analysis with LISREL software shows that, 
the proposed model with 5 latent variables, namely value equity, brand equity, 
relationship equity, attitudinal loyalty and behavioral loyalty, are the components of 
customer equity term. 

Moreover, according to the path graph of the analysis, it is seen that there is a 
significant correlation between value equity and brand equity terms. This result is not 
surprising because it is known that in products where technical expertise or more 
involvement is required, customers perceive the brand name as a clue for quality. In this 
research, the used product was smart phones and it is seen that, the brand name directly 
affected the quality perception- which is a component of the value equity.  

10.Limitations and Suggestions for further research 

As in any study, this study has also some limitations. Selection of sample can be 
seen as the first limitation. The sample selection was based on non-probability sampling 
methods, more specifically, based on judgments. Application of this method created 
advantage in data gathering, however, as seen in the demographics of the respondents, 
there exists a heterogeneity among respondents. 

Another limitation in the study is in application of survey method as the only data 
gathering method and not being able to ask detailed questions in the questionnaire are 
the most important limitations. In future studies, the same study can be applied with 
combining survey method with in-depth interviews or using a more homogeneous 
product than smart phones. 
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Özet 
İşletmeler, artan küresel rekabette uyum sağlayabilmek ve hayatta kalabilmek için 

çalışma hayatında esnek uygulamalara yönelmektedir. İşgücü açısından, sürekli ve 
güvenceli istihdam yerini artık kısa süreli, geçici, kuralsız, güvencesiz ve düşük ücretli 
istihdam biçimlerine bırakmaktadır. Bazı işyerlerinde, işçilerin çalışma ve dinlenme 
süreleri de bu istihdam biçimlerine ve işin yoğunluğuna uygun olarak 
esnekleştirilmektedir. İşverenler, işçilerin işyerindeki çalışma ve dinlenme sürelerini 
işin yoğunluğuna göre yasal mevzuata uygun olmayan biçimlerde düzenleyebilmekte ve 
işyerlerinde kalma sürelerini uzatabilmektedirler. Uygulamada "antraktlı çalışma" 
olarak ifade edilen  bu çalışma biçiminin,  başta konaklama işletmeleri olmak üzere 
hizmet sektörüne ait diğer işletmelerde de sıklıkla uygulandığı görülmektedir. 
Çalışmanın amacı, turizm sektöründe yaygınlaşan antraktlı çalışan işçilerin, çalışma 
koşulları ile antraktlı çalışmaya yönelik algılarının tespit edilmesidir. Bu bağlamda, 
Antalya’da faaliyet gösteren otellerde antraktlı çalışan 394 işçi ile anket çalışması 
yapılmıştır. Çalışanların antraktlı çalışmaya yönelik algıları faktör analizi sonucunda 4 
boyutlu bir yapıya ulaşmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışanların genel olarak bu 
çalışma şeklinden memnun olmadıkları belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: antrakt, antraktlı çalışma, ara dinlenmesi, esnek çalışma, turizm 
sektörü 

Abstract 

Businesses have turned to flexible applications in working life in order to be able 
to adapt and survive in increasing global competition. In terms of labour, permanent 
and secure employment has now been replaced by short-term, temporary, irregular, 
precarious and low-paid forms of employment. In some businesses, working and rest 
periods of workers has flexibilized in accordance with these employment patterns and 
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the intensity of work. Employers are extend the length of time employees stay in 
workplace by arranging work and rest periods according to their intensity of work and 
in a manner not in compliance with legal regulations. It is observed that in practice, 
this form of work, called "entracte work” is frequently applied in lots of businesses 
especially accommodation enterprises in the service sector. The purpose of the study is 
to determine the working conditions of workers who are involved in the practice of 
entracte work which is becoming widespread in the tourism sector and to detect the 
perceptions of workers towards entracte work. In this context, survey was conducted 
with 394 workers working with entracte practice in Antalya. As a result of factor 
analysis, a 4-dimensional structure has been reached about the employee’s perception 
of entracte work. According to the findings, it has been determined that employees are 
generally not satisfied with this working practice. 
Keywords: entr’acte, entracte work, interlude rest, flexible working, tourism sector 

1. Giriş 
İş hukukunun temel felsefesi ve ortaya çıkış nedeni, ekonomik ve sosyal açıdan 

bağımlı, dolayısıyla güçsüz konumda olan işçilerin korunması olmuştur. Bu bakış 
açısına uygun olarak, günlük, haftalık iş süreleri sınırlandırılmış ve ara dinlenmeleri ile 
birlikte emredici hukuk kurallarıyla düzenlenmiştir. Günümüzde küresel ekonomi, emek 
piyasalarını yeniden biçimlendirerek esnek, güvencesiz, düşük ücretli işleri ortaya 
çıkartmakla kalmamış, iş hukukunu ortaya çıkaran temel felsefi anlayışı da tartışmaya 
açmıştır. 

Çalışma yaşamına yönelik esnekliği hukuki açıdan iç ve dış esneklik olarak ikiye 
ayıran Güzel (2000), dış esnekliği sayısal görünümdeki değişiklikler, iç esnekliği ise 
çalışma ilişkilerinin fonksiyonel olarak yeniden düzenlenmesi olarak tanımlamıştır. İç 
esneklikte gerekçenin, klasik olarak işçinin korunmasından ziyade işletmenin 
korunmasını amaçlayan yeni bir sisteme dönüştüğünü ileri sürmüştür. Bu yeni sistem, 
çalışma biçim ve koşullarında da bazı değişimlere yol açmıştır. Buna göre, işletme artık 
işçinin belirli sürelerde işe gelmesi ve belirli sürelerde işten ayrılmasını esnek bir 
biçimde düzenleyebilmektedir.  

Çalışma süreleri, tüm çalışanlar için standart saatlerde işe gelip-gitmenin 
ötesinde, işletmelerin piyasalardaki rekabet gücüne, iş akışına uygun ve kazançlarını 
artırıcı bir biçimde dizayn edilebilmektedir. Bu çalışma biçimlerinden birisi olan 
"antraktlı çalışma"da işletme çalışma ve ara dinlenme sürelerini işin akışına ve 
yoğunluğuna göre kendisi ayarlayabilmektedir. Antraktlı çalışma biçimine yönelik 
yasalarda herhangi bir tanım veya düzenleme bulunmamasına rağmen, hizmet 
sektörünün pek çok alanında özellikle de konaklama işletmelerinde bu tip çalışmanın 
yaygın olarak uygulandığı görülmektedir.  

Günümüzde çalışma yaşamında; iş yükünün ve çalışma temposunun artması, 
çalışma saatlerinin uzaması, iş güvencesinin azalması ve yöneticilerin destekleyici 
olamayan yaklaşımları sonucunda çalışanların sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir 
(Leka ve Cox, 2008). Çalışma ve ara dinlenme sürelerini de dikkate alan bazı esnek 
çalışma biçimlerine yönelik yapılan araştırmalarda, çalışanların fiziksel, ruhsal vücut 
bütünlüğünün yanı sıra aile yaşantısının, iş motivasyonunun ve verimliliğinin olumsuz 
yönde etkilendiği ortaya konulmuştur (Gemlik,1997; Kırel, 1999; Kaya, 1998; Adnett 
ve Hardy 2001; Kalleberg vd., 2000; Özman, 2001; Nicol vd., 2004; Yalçınkaya, 2006; 
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Kulaksız, 2011;  Lin vd., 2013; Sezgin, 2013; Vatansever, 2014; Büyük, 2014; 
Başdoğan, 2015; Doğan vd., 2015;  Ziebertz vd., 2015). Buna göre, konaklama 
işyerlerinde, uzun çalışma ve dinlenme (antraktlı) sürelerinin varlığı, hafta ve genel 
tatillerde çalışma zorunluluğu, az ücretle garsonluk, yük taşıma, bulaşık yıkama gibi 
çok değişik işlerin aynı anda tek bir çalışana yaptırılması iş stresini, işçi sağlığı ve 
güvenliğini, aile yaşantısını, iş motivasyonunu ve verimini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Bu çalışmada, uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olmayan antraktlı çalışmanın 
çalışanları olumsuz yönde etkilediği varsayımından hareketle, antraktlı çalışan işçilerin, 
çalışma koşulları ve antraktlı çalışmaya yönelik algıları betimleyici olarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla, Antalya'da konaklama işletmelerinde antraktlı çalışan 394 işçi 
ile anket yapılmıştır. Antraktlı çalışan bu işçilerin, çalışma koşulları ve antraktlı 
çalışmaya yönelik algıları anket sonuçlarına göre irdelenmiştir. Çalışmada öncelikli 
olarak çalışma süresi ve ara dinlenmesine yönelik uluslararası ve ulusal yasal 
düzenlemeler ele alınmıştır. Daha sonra anket verileri de dikkate alınarak tanımlanan 
antraktlı çalışma koşullarının ulusal düzeydeki yasal çalışma ve dinlenme sürelerine 
uygunluğu incelenmiştir. Son olarak da ankete katılan işçilerin antraktlı çalışmaya 
yönelik algıları analiz edilmiştir. 

2. Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesine Yönelik Hukuki Düzenlemeler  

Çalışma süresine yönelik yasal sınırların belirlenmesi, Uluslararası Çalışma 
Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların başlıca uğraş alanları 
içinde yer almıştır. Her bir kuruluş, çalışma süresinin tüm çalışanlar için uluslararası 
düzeyde makul seviyelere çekilebilmesi amacıyla sözleşme ve tavsiye kararları 
hazırlamışlardır. Ayrıca, çalışma süresinden ne anlaşılması gerektiğine yönelik yine 
ulusal ve uluslararası alanda tanımlamalar yapmışlardır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 30 sayılı "Ticaret ve Büro İşlerinde Çalışma 
Sürelerine İlişkin Sözleşme"de çalışma süresini; "işçinin, işverenin emrinde geçirdiği ve 
ara dinlenmelerinin dahil edilmediği süre" biçiminde tanımlamıştır. Avrupa Birliği, 
2003/88/EC sayılı Çalışma Süresi Yönergesinde ise çalışma süresi; işçinin ulusal 
hukukunun yasal düzenlemelerine veya örf ve adete göre çalışarak, işverenin emrinde 
olduğu ve işini yaparak veya yükümlülüklerini yerine getirerek geçirdiği her türlü 
zaman dilimi olarak ifade edilmiştir (European Union, 2003). Türkiye’de 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun da çalışma süresinin tanımına yer verilmemiş ancak, çalışma süreleri 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İş Kanun'un 63. maddesine dayanılarak çıkartılan 
Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde çalışma süresi, İş Kanun'un 66. maddesinin birinci 
fıkrasında yazılı süreler de dahil olmak üzere, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süreler 
olarak tanımlanmaktadır (Astarlı, 2008, ss. 8–35). Buna karşılık, İş Kanun'un 68. 
maddesine dayanılarak günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilmesi 
gereken ara dinlenmeleri ise çalışma süresine dahil edilmemiştir.  

İş Kanun'un 66. maddesine göre, çalışma süresi sadece fiilen çalışılan süreleri 
kapsamamaktadır.  İşçinin asıl çalışma yerlerine inmeleri, (madenler, taşocakları, yeraltı 
ve sualtı gibi) girmeleri veya bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler (66/1-a) ile 
işçinin işveren tarafından çalıştırılmak üzere başka yere gönderilmesi halinde yolda 
geçen süreler (66/1-b) ile işçinin işinde ve her an iş görmeyi hazır bir halde bulunmakla 
beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler (66/1-c) ya da 
işçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya 
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bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini 
yapmaksızın geçirdiği (66/1-d) süreleri de içermektedir. 

Türkiye'de haftalık çalışma süresi İş Kanun'un 61/1. maddesine göre, en çok 45 
saattir. Taraflar, yani işçi ve işveren anlaşarak, haftalık 45 saatin altında bir çalışma 
süresini de kararlaştırabilirler. Günlük çalışma süresi, kanunda veya sözleşmede tespit 
edilen haftalık çalışma süresinin aksi kararlaştırılmamışsa, işyerinde haftanın çalışılan 
günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır (Demircioğlu ve Kaplan, 2016, s. 125). İş 
Kanun'un 63.maddesinde "Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı 
şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İş Kanun'un 104. Maddesi, işin 
düzenlenmesine ilişkin yasal hükümlere aykırı davranan işverenlere yönelik idari para 
cezası uygulanacağını öngörmüştür. 

Haftalık ve günlük çalışma sürelerinin aşılması halinde ise İş Kanun'un 41, 42 ve 
43. maddelerinde yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümleri uygulanır. İşçiye yaptığı 
fazla çalışma karşılığında ya Kanun'da öngörüldüğü biçimiyle fazla çalışma ücreti 
ödenir ya da yaptığı fazla çalışma süresi kadar bazı haftalarda normal haftalık çalışma 
süresinden daha az çalıştırılarak, çalışma süreleri denkleştirilebilir. İş Kanunu'nda 
20.05.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile diğer sektörlerde iki ay olan denkleştirme 
süresi, turizmde dört aya çıkartılmıştır. Ayrıca, diğer sektörlerde denkleştirme toplu iş 
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilirken, aynı yasa değişikliğinde turizmde altı aya 
kadar artırılabileceği belirtilmekte ve turizmde fazla çalışma koşulları daha da 
esnetilmektedir.  

İnsanlar, yemek, içmek, uyumak gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ertesi gün 
işyerinde yeniden çalışabilmek için dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, yasalar 
sadece çalışanların çalışma sürelerini sınırlandırılmakla kalmamış, çalışanların gün, 
hafta, yıl içindeki dinlenmeleri için gerekli sürelerin alt sınırlarını da düzenlemiştir.  

2003/88/EC sayılı Çalışma Süresi Yönergesi'nin Avrupa Birliği üye devletleri 
tarafından uygulanmasına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 21 Aralık 
2010 tarihli Rapor'da, uzun çalışma saatleri ve yetersiz dinlenme sürelerinin, yüksek 
hata ve kaza oranı ile stres, yorgunluk ve uzun dönemli sağlık sorunları gibi olumsuz 
sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Yönerge, Avrupa Birliği'ne üye devletlerde, 
çalışma süresinin fazla mesailer dahil haftada ortalama 48 saati aşamayacağını, 
dinlenme sürelerinin ise her bir işçi için 24 saatlik bir dönemde 11 saat asgari sürekli 
dinlenme süresini temin edilmesi gerektiğini ve buna ek olarak da çalışılan her bir 7 
günlük sürede kesintisiz asgari 24 saatlik dinlenme süresini temin için gerekli 
önlemlerin alınmasını düzenlemiştir. Yönergede ayrıca, ara dinlenmesinin süre ve 
şartlarının toplu sözleşmeler veya endüstrinin iki tarafı arasındaki sözleşmelerle ya da 
bu sözleşmelerin yapılmaması durumunda ulusal mevzuatça belirlenebileceği 
vurgulanmıştır (Avrupa Çalışma Süresi Yönergesi, 2003). Collins (2003), çalışma 
sürelerine ilişkin yapılan tüm bu düzenlemelerin ortak amacının çalışma saatlerini 
sınırlandırarak iş sağlığı ve güvenliğini koruma altına almak ve işsizliği azaltmak 
olduğunu ileri sürmüştür. 1982 Anayasa’sının, çalışma şartları ve dinlenme hakkını 
düzenleyen 50. maddesi doğrudan ara dinlenmesini düzenlememekle birlikte 
“Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin 
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hakları ve şartları kanunla düzenlenir” diyerek, dinlenmenin çalışanlar için Anayasal bir 
hak olduğuna vurgu yapmıştır.  

Ara dinlenmesi, günlük iş süresi içinde işçiye verilen dinlenme zamanıdır 
(Tunçomağ ve Centel, 2003, s. 155). İş Kanun'un 68/1. maddesine göre; ara dinlenmesi, 
o yerin geleneklerine ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere günlük çalışma 
süresinin ortalama zamanında verilen dinlenme süresi olarak tanımlanmıştır. İş 
Kanunu’na ilişkin olarak çıkarılan Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin 3. maddesinde; 
“Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde 
tutularak, yirmi dört saat içinde kesintisiz on iki saat dinlenme süresi dikkate alınarak 
düzenlenir. İş Kanun'un 69. maddesinin son hükmü saklıdır.” biçiminde düzenlenmiştir. 
Bu hükme göre, işçilere verilecek uzun süreli dinlenmelerin bir iş günü içinde kesintisiz 
12 saatlik dinlenme süresini engeller nitelikte olamayacağı yönündedir. Başka bir 
ifadeyle, işyerinde günlük işe başlama ve bitiş süresi 12 saati geçmemelidir. 

İş Kanun'un 68. maddesinde ara dinlenmesi kademeli olarak düzenlenmiştir. Buna 
göre, ara dinlenmesi 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 
saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat 
olarak verilir. Aynı maddenin son fıkrasında ise bu sürelerin çalışma süresinden 
sayılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, işverenin ara dinlenmesinde çalışmayan işçiye 
ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ara dinlenme süresi 
içinde çalıştırılan işçi, yasa da öngörülen günlük çalışma süresi üzerinde bir çalışma 
yapmışsa, işverenden fazla çalışma ücreti talep etme hakkına sahiptir (Demircioğlu ve 
Kaplan, 2016, s. 128). İş Kanun'un 104. maddesinde ara dinlenmelerini yasaya göre 
uygulamayan işveren hakkında idari para cezası öngörülmüştür.  

İş Kanunu'nun 68. maddesindeki hüküm emredici nitelikte olup, ara 
dinlenmelerinin alt sınırını belirtmektedir. Yasada belirtilen bu sürelerin altına inilemez, 
ancak sözleşmelerle daha fazla ara dinlenmesi kararlaştırılması mümkündür (Yargıtay 9. 
H.D. 15.06.1976, 224/22577). Fakat, işçinin rızası olmadan toplu iş sözleşmesiyle veya 
işverence tek yanlı olarak gidilen abartılı artırımın işçiyi bağlamadığı düşünülmektedir 
(Akyiğit, 2013, s. 287). 

İşçilerin ara dinlenmesine ilişkin asgari süreleri düzenleyen bu hüküm emredici 
nitelikte olup, işçinin rızası alınsa dahi iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle 
azaltılamaz, ancak yükseltilmesi mümkündür ve aksine düzenlemeler geçersizdir. 
Yargıtay'ın kararları da iş hukukunun işçiyi koruma ilkesi gereğince bu yönde olup, bu 
durumu değiştirecek iş sözleşmesi ve diğer tüm düzenlemelerin geçersiz olacağı 
yönündedir. İşçi, ara dinlenmesinde yani çalışma zorunluluğu olmayan bu süreyi nerede 
ve nasıl kullanacağına da kendisi özgürce karar verebilmelidir. Ara dinlenmesinde temel 
amaç, işçinin fiziksel ve psikolojik olarak işten uzaklaşarak dinlenmesidir. Fiilen iş 
yapmamakla birlikte işçinin, işverenin emir ve talimatını bekleyerek ya da her an iş 
görmeye hazır bekleyerek geçirdiği sürelerin, ara dinlenmesi olarak kabul edilmesi ise 
mümkün değildir (Demir, 2003, ss. 90–112). Nitekim işçinin, İş Kanun'un 66/1-c 
maddesine göre; işinde ve işverenin her an buyruğunda hazır bir biçimde bulunmakla 
birlikte çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boşa geçirdiği süreler ara dinlenmesi 
olmayıp, ücretli çalışma sürelerinden sayılmaktadır. Ayrıca, Yargıtay 9. H. D. 
25.05.1971, 970/13112 sayılı kararı da bu yönde olup; işçi ara dinlenmesinde işverenin 
talimatı ile işin başında bulunduruluyor ve çıkacak iş için çalışmaya hazır durumda 
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bekletiliyorsa ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılacağına karar verilmiştir 
(Süzek, 2012, s. 828). 

Bunun yanı sıra, Yargıtay 9. H.D.29.11.2011, E.2009/40758, K.2011/50190 ve 
Yargıtay 9.H.D. 27.12.1978, E.300, K.1350 sayılı kararlarında, işçi ara dinlenmelerinde 
çalıştırılmışsa ve çalışılan süre haftalık 45 saatlik çalışma süresini de aşıyorsa, bu 
durumda işçi fazla çalışma ücreti ya da serbest zaman kullanma talebinde 
bulunabilecektir (Namlıoğlu, 2012, s. 671).  

Yargıtay 9.H.D. 01.03.2012, E.2012/7306 sayılı kararında, "İşçi, ara dinlenme 
saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde 
geçirmesi halinde bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi 
verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe 
kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz." denilerek, bu serbestinin işçinin 
tasarrufunda olacağı belirtilmiştir. Buna rağmen, işyeri yerleşim yerlerine uzaksa ya da 
ara dinlenmesi sırasında işçilerin işyerine giriş-çıkışları sayı çokluğu nedeniyle sorun 
çıkarıyorsa bunu önlemek için, ara dinlenmesinin işyerinde geçirileceğine dair bir 
düzenleme işçiye bu süre içinde çalışmaya yönelik bir yükümlülük verilmediği sürece 
yasaya aykırılık oluşturmayacaktır (Ulusoy, 2005, ss. 383-408). Nitekim, Yargıtay'ın 
9.H.D. 06.06.1986 tarihli 1986/ 4931 Esas ve 1986/5981 sayılı Kararı da bu yönde olup, 
ara dinlenmesinin işyerinde geçirilmesine ilişkin makul bir nedenin varlığı halinde ara 
dinlenmesinin geçirileceği yer konusu, işçinin tasarrufundan çıkarılarak işverence 
sınırlandırılabileceği yönünde olmuştur. 

İşçilere, yasal dinlenme hakları kullandırılmadığı zaman bunun topluma ve 
ekonomi üzerine olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir. Yeterince dinlenmediği için 
fiziksel ve ruhsal açıdan yorulan, dikkati dağılan işçilerin, neden olacağı iş kazalarının 
önüne geçilemeyecektir (Süzek, 1985, s. 27). Fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmiş, 
sağlıklı bir işçinin yapacağı verimli çalışma ise hem işyeri, hem de ülke ekonomisi için 
çok daha değerlidir.  

2.1. Antraktlı Çalışma ve Yasal Boyutu 

Türk Dil Kurumu, antrakt kelimesini; bir oyunda, bir filmde izleme sırasında 
dinlenmek üzere verilen kısa süre olarak tanımlamaktadır (TDK, 2017). Bu bağlamda, 
"antraktlı çalışma" da aralı çalışma olarak tanımlanabilir. 

"Antraktlı", "antreli" ya da "aralı" çalışma olarak tanımlanan çalışma sistemi, en 
kısa tanımla uzun ara dinlenmelerinin kullandırıldığı çalışma biçimini ifade etmektedir. 
İş yoğunluğunun gün içerisinde önemli ölçüde artıp azaldığı veya kısmen durduğu 
işyerlerinde uzun ara dinlenmeleri uygulanmaktadır (Büyük, 2014, s. 24). Ancak, 
burada kastedilen "ara" yasada öngörülen ara dinlenmelerinden farklı olarak; işin yoğun 
olduğu saatler dışında işçilere uzun ara dinlenmeleri verilerek, işyerinde kalma 
sürelerinin uzatılmasıdır.  

Antraktlı çalışma ve dinlenme, hizmet sektöründe özellikle de konaklama 
işletmelerinde belirli departmanlarda çalışan bazı işçilere farklı biçimlerde 
uygulanabilmektedir. İşçi, gün içinde işin yoğun olduğu saatlerde çalışmakta, 
yoğunluğun azaldığı dönemlerde ise uzun süreli ara dinlenmeye çıkarılmaktadırlar. 
Örneğin, işçiler saat 06.00 veya 07.00 gibi çalışmaya başlamakta, çalışmalarını saat 
11.00 veya 12.00'ye kadar sürdürmektedir. İş yoğunluğunun azaldığı dönemlerde ise 
işçiler ortalama 4-5 saat civarında uzun süreli ara dinlenmelerine çıkarılmaktadırlar. 
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Uzun süreli ara dinlenmeler sonucunda saat 16.00 veya 17.00'de tekrar çalışmaya 
başlamakta ve çalışmaları saat 22.00 veya 23.00'de sonlandırılmaktadır (Açar, 2013, s.  
23).  

Böylece, işveren fazladan işçi çalıştırmadan ve fazla mesai ücreti ödemeden 
işçilik maliyetlerini düşürerek, mevcut işgücünden en yüksek verimi elde etmeye 
çalışmaktadır. Konaklama sektöründe belli departmanlarda yoğun bir şekilde 
uygulanmakta olan antraktlı çalışma ve dinlenme sistemi işverenlere, istihdam ve 
maliyet açısından bazı avantajlar sunmakla birlikte, iş yasaları açısından dikkat edilmesi 
gereken hususlar içermektedir. 

Antraktlı çalışmaya ilişkin yasalarımızda açık bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte, çalışanlar için çalışma süresi ve ara dinlenmesinin ne anlama geldiği ve nasıl 
uygulanması gerektiğine yönelik yasa ve yasaya uygun yönetmelikler bulunmaktadır. 
Nitekim yukarıda da değinilen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin 3. maddesinde; 
çalışma ve dinlenme sürelerinin azami sınırları belirlenmiştir. Yine aynı yönergenin 4. 
maddesinde günlük çalışmanın azami sınırı da düzenlenmiştir. Böylece, her çalışma 
şeklinde tüm çalışanlar için çocuklar ve gençler hariç, günlük çalışma süresinin 11 saati 
aşamayacağı emredici nitelikte düzenlenmiştir. 

İş Kanun'un 68. maddesinde ise günlük çalışma içerisinde ara dinlenmenin alt 
sınırı belirlenmiştir. Ara dinlenmelerinin, kural olarak aralıksız verileceği ancak iklim, 
mevsim, o yerdeki geleneklere ve işin niteliğine göre iş sözleşmelerinde belirtilmek 
şartıyla aralı da kullandırılabileceği hükme bağlanmıştır. İşveren, işçinin ara 
dinlenmesinden en iyi biçimde yararlanabilmesi için olanakları ölçüsünde özel 
dinlenme, yeme-içme yerleri hazırlayabilir   (Tunçomağ ve Centel, 2013, s. 166). 

İşçilere, ara dinlenmesi verilmesinin iş verimliliğini arttırma, yorgunluk ve dikkat 
dağınıklığı kaynaklı muhtemel iş kazalarını önleme işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle, 
öğretide ve yüksek mahkeme kararlarında işçilere ara dinlenme sürelerinin kanunun 
amacına uygun olarak fiilen kullandırılması gerektiği belirtilmektedir (Akyiğit, 2008, s. 
1999). Nitekim işçilerin, günlük çalışmalar içinde ara vermeden sürekli çalışmaları 
dikkat eksikliğine ve dolayısıyla iş kazalarına neden olmaktadır.  

İşçi, ara dinlenmesinde işe yönelik her türlü faaliyetten uzak, tamamen serbest 
olmalıdır. İşçinin, tamamen serbest olmadığı, her an iş görmeye hazır bulunmakla 
birlikte işin olmaması nedeniyle hizmetinden faydalanılamadığı süreleri ara dinlenmesi 
olarak kabul etmek mümkün değildir. Ayrıca, serbestlik ilkesinin bir sonucu olarak, işin 
ve işyerinin durumu sebebiyle makul bir neden olmadıkça, ara dinlenmesinin 
geçirileceği yerin tamamen işçinin tasarrufunda olması gerekmektedir. Yani makul bir 
nedenin varlığından bahsedilemeyen durumlarda işçi ara dinlenmesi olarak kabul edilen 
antrakt sürelerini ister işyerinde isterse işyeri dışında serbestçe geçirebilecektir (Büyük, 
2014, s. 27). İşçinin, zamanında işe başlaması şartıyla, işçinin ara dinlenmesini işyeri 
dışında geçirmesi engellenemez. Ancak, işyerinin özelliği işçilerin dinlenme sırasında 
işyeri dışına çıkmalarını sakıncalı veya güç kılıyorsa, işveren yönetim hakkı gereğince 
işin düzen ve güvenini sağlamak için işçilerin ara dinlenmelerinde işyeri dışına 
çıkmalarına izin vermeyebilir  (Narmanoğlu, 2012, s. 671). 

İş Kanun'un 66/1-c maddesinde, işçi işe hazır durumda ama çalışmadan geçirdiği 
"farazi olarak çalıştığı" bu süreler, günlük çalışma süresinin fiili çalışma yapılmayan 
kısmı olmakla birlikte, işverenin işçi üzerindeki egemenliğinin yani buyurma yetkisinin 
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devam ettiği sürelerdir (Mollamahmutoğlu ve Astarlı, 2012, ss. 1065-1081). İşçinin, 
çalışmadan ancak işverenin emir ve talimatlarını bekleyerek geçirdiği bu sürelerin 
çalışma süresinden sayılması ve ücretlendirilmesi gerektiği yasada, doktrinde ve yargıda 
yaygın kabul görmektedir. Eğer bu süreler, haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşıyorsa, 
işçiye yasaya uygun olarak fazla çalışma ücreti ödenmeli ya da serbest zaman 
kullandırılmalıdır. 

Avrupa Adalet Divanı kararları da bu yönde olup işyerinde geçirilen nöbet 
sürelerinin tamamı çalışma süresinden sayılmaktadır. Söz konusu karara göre; eğer ki 
çalışan aktif bir çağrıya cevaben çalışarak veya aktif olmayan bir çağrıyı dinlenerek 
bekliyorsa, işyerinde geçirdiği tüm nöbet süreleri, çalışma süresi kapsamında 
değerlendirilmektedir (Avrupa Çalışma Süresi Yönergesi, 2003).  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2011 yılında konaklama işletmelerine 
yönelik yaptığı denetimlerde, turizm sektöründe günlük çalışma sürelerinin özellikle 
mutfak ve servis bölümlerinde 16 saati aştığı, işçilerin genel tatil ve hafta tatili 
günlerinde çalıştırılmalarının yaygın bir uygulama haline geldiği tespit edilmiştir. 
Bakanlık, bu çalışma biçiminin işçinin sağlık ve sosyal hayatını olumsuz yönde 
etkilediğini vurgulamıştır (ÇSGB, 2011).  

Bakanlığın, Konaklama Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Sosyal 
Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı Teftişinde; 293 işyerinde 11.562 
işçiyle ilgili olarak, 4857 sayılı Yasa da düzenlenen çalışma sürelerine ve ilgili 
yönetmelik hükümlerine uyulmadığı, uzun ara dinlenmeli (antrakt) çalışmalarının 
yapıldığı ve işçilerinin 24 saatlik zaman diliminde kesintisiz 12 saat dinlendirilmeden 
çalıştırıldığı, denkleştirme esaslarına aykırı davranıldığı, günlük çalışma sürelerinin 
belgelendirilmediği, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin işçilere 
duyurulmadığı, ara dinlenmesi sürelerine uyulmadığı, işçilerin geceleri 7,5 saatten fazla 
çalıştırıldığı, postalar halindeki çalışmalarda gece ve gündüz postalarının süresinde 
değiştirilmediği, posta listelerinin ilgili kuruma verilmediği, postalar halindeki 
çalışmanın işyerinde ilan edilmediği, işçinin en az 11 saat dinlendirilmeden diğer 
postada çalıştırıldığı ve 4857 sayılım Yasa'nın 63,64,67,68 ve 69'uncu maddelerinin 
ihlal edildiği tespit edilmiştir (Açar, 2013, s. 35). Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
uygulamadaki sorunları çözmek ve uygulama birliği sağlamak üzere 24 saat içinde 
kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak, çalışma sürelerinin planlanmasını 
önermekle birlikte uzun vadede sorunların çözümü için antraktlı çalışma biçiminin, 
yasal bir düzenlemeye kavuşturulması gerekliliği vurgulanmıştır. 

İşverenler antraktlı çalışan işçilere bu uzun ara dinlenmelerinde fiziksel ve 
zihinsel olarak özgürce dinlenebilmeleri için, gerekli olan koşulları yani lojman ya da 
dinlenme alanlarını sağlamalıdırlar. Ayrıca, antraktlı çalışan işçilerin bu ara 
dinlenmelerinde tamamen serbest olup olmadıklarının belirlenebilmesi ise 
değerlendirilmesi gereken diğer bir önemli sorun haline gelmiştir. Bu nedenle antraktlı 
çalışma biçimi ile ortaya çıkan tüm bu sorunlar yasa, yönetmelik ve yargı kararları 
ışığında incelenmelidir. 

3. Yöntem 

Çalışmanın amacı kapsamında turizm sektöründe antraktlı çalışan işçilerin 
antraktlı çalışmaya yönelik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nicel araştırma yönteminin tercih edilmesinin en 
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önemli nedeni, objektif değerlendirmelerle araştırma bulgularının geçerlilik ve 
güvenilirliğini sağlamaktır. Araştırmaya katılanlardan antraktlı çalışma ile ilgili 
belirlenen 16 önermeden her birine katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir.  
Çalışmada, Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde antraktlı olarak çalışanların 
vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler istatistik paket programı ile 
analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla 
frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sonrasında verilmiş olan cevaplar araştırma 
güvenirliğinin test edilmesi amacı ile Cronbach’s Alpha güvenirlik testi ile 
değerlendirilmiştir. Değişkenleri daha sağlıklı bir biçimde belirlemek ve kullanılan 
ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla verilere faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca 
alt faktörler arasındaki ilişkileri belirlemek üzere Pearson Korelasyon analizi, bağımsız 
örneklemler için T Testi, Bağımsız Örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi 
gerçekleştirilmiştir. 

3.1.   Araştırmanın Amacı ve Önemi  
Araştırmanın temel amacı özellikle turizm sektöründe yaygın olarak kullanılan 

antraktlı çalışma ile ilgili sektör çalışanlarının bu çalışma biçimine yönelik algılarının 
belirlenmesidir. Antraktlı çalışma uygulamada uzun yıllardır var olan, ancak literatürde 
oldukça yeni sayılabilecek ve araştırılması gereken bir alandır. Çalışma ve ara dinlenme 
sürelerinin çoğu zaman yasal kuralların dışına çıkılarak, keyfi bir biçimde tek taraflı 
düzenlendiği antraktlı çalışmada, işçilerin fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğü, aile 
yaşantısı, iş motivasyonu ve verimliliği ile işten ayrılma isteği üzerinde olumsuz etkileri 
olduğu ileri sürülebilir. Bunların yanı sıra, konaklama sektörünün belli 
departmanlarında yoğun bir şekilde uygulanmakta olan antraktlı çalışma ve dinlenme 
sisteminin işverenlere, istihdam ve maliyet açısından bazı avantajlar sağladığı da 
düşünülmektedir. Bu çalışma, çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri bulunan antraktlı 
çalışmanın uygulamada ve akademik alanda tartışılmasına katkı sağlamak amacıyla 
yapılmıştır.  

Konu ile ilgili literatür incelemesinde, antraktlı çalışma konusunda oldukça az 
sayıda çalışmanın yapılmış olduğu görülmektedir. Çalışmanın, turizm alanında antraktlı 
çalışmaya yönelik gerçekleştirilen ilk çalışmalardan biri olması nedeni ile ilgili 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.2.   Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama 
işletmelerinin antraktlı çalışanları oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Haziran 2017 tarihinde yayınladığı  Turizm İşletme Belgeli Tesisler listesine göre 
Türkiye’de 685 adet 5 yıldızlı konaklama tesisi yer alırken bunların 340’ı Antalya’da 
bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). Türkiye’nin en fazla 5 yıldızlı 
tesisine sahip olan Antalya’da özellikle yoğun sezonda işletmelerin antraktlı işçi 
çalıştırma biçimini sıklıkla tercih edilmesi nedeniyle araştırma evreni olarak Antalya 
seçilmiştir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004), örneklem büyüklükleri tablosuna göre büyük 
örneklemler için 0.05 örneklem hatası ile ana kütleyi temsil gücüne sahip örneklem 
grubunu (n) 383 otel çalışanı oluşturmaktadır. Hazırlanan soru formu Mart 2017-
Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde antraktlı çalışan ve basit tesadüfi 
örnekleme ile ulaşılan toplam 394 otel çalışanına uygulanmıştır. 
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3.3. Veri Toplama Aracı  

Çalışma koşulları ve antraktlı çalışma üzerine yapılan literatür taraması sonucu, 
araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu aracılığı ile bu araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Soru formu toplam 38 sorudan oluşmaktadır. Demografik bilgileri 
içeren 7 soru, çalışma koşullarına yönelik 15 soru ve çalışanların antraktlı çalışmayla 
ilgili düşüncelerine yönelik 16 soru bulunmaktadır. Antraktlı çalışmaya yönelik sorular 
5’li Likert tipinde derecelendirilmiştir.  

Anket, örneklem grubu üzerinde uygulanmadan önce olası ifade hatalarından 
kaçınmak için bir pilot uygulama yapılmıştır. Soru formu, araştırmacılar tarafından 
düzenlendikten sonra yapı geçerliği ve güvenirlik katsayısı değerlerini belirlemek için 
rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 38 kişilik bir çalışan grubu üzerinde 
uygulanmıştır. Pilot çalışma sonucunda elde edilen verilere güvenirlik analizi 
uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi, bir ölçekte yer alan maddeler arasındaki iç tutarlılığı 
ölçer ve bu maddeler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sunar (Bayram, 2004: 127). 

Analiz sonucunda anketin genel Cronbach Alpha’sı 0.87 olarak saptanmıştır ve 
elde edilen bu değer yüksek bir güvenirlik sonucunu işaret etmektedir. Ölçeğin iç 
tutarlığını hesaplamak amacıyla örneklem için alt boyutların Cronbach Alfa değerleri ile 
madde toplam puan bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan madde toplam puan 
bağıntı katsayıları 0,14 ile 0,78 arasında değişmektedir. Ölçekte herhangi bir madde 
çıkartıldığında fark yaratacak bir değişiklik oluşmadığı için hiçbir soru çıkartılmadan 
araştırmaya devam edilmiştir. 

3.4. Faktör Analizi 
Tavşancıl’a (2010) göre KMO değerinin 1’e yaklaştıkça mükemmel ve ,50’nin 

altına düşünce ise kabul edilmez olduğu varsayılmaktadır. Analizde KMO değeri ,891 
bulunmuştur. KMO değerinin 1’e yakın olması örneklem büyüklüğünün faktör analizi 
için uygun olduğunu desteklemektedir. Barlett’s değeri ise anlamlı bulunmuştur 
(p<.01). Barlett’s değerinin ise anlamlı bulunması verilerin çok değişkenli normal 
dağılımdan geldiğini göstermektedir. 

Tablo 1: Antraktlı Çalışmaya Yönelik Algı Boyutları 

Madde Faktör  
Yükü 

Açıklanan 
Varyans 

% 
Faktör 1: Antraktlı çalışmanın sosyal hayata etkisi ve yasalara uygunluk algısı  
Antraktlı çalışmayı insani bir çalışma olarak görmüyorum. 0,787 

%20,6 

Antraktlı çalışmanın iş yasalarına uygun olduğunu düşünmüyorum. 0,768 
Antraktlı çalışma aile yaşantımı olumsuz etkiliyor. 0,722 
Antraktlı çalışmada ne aileme ne de çevreme yeterli zaman 
ayıramıyorum. 

0,698 

Antraktlı çalışmada zorunlu çalışmamız gereken saatlerden çok daha 
fazla çalışıyoruz. 

0,627 

Antraktlı çalışmada mesai arkadaşlarımla yeterince iletişim 
kuramıyorum. 

0,532 

Faktör 2: Antraktlı çalışmada dinlenmeye yönelik algılar 
Antraktlı çalışmada ne fiziksel ne de psikolojik olarak yeterince 
dinlenemiyorum. 

0,802 %20,6 
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Çalışanların Antraktlı çalışmaya yönelik algılarını belirlemek için geliştirilmiş 
olan 16 ifadeli ölçek faktör analizi sonucunda 4 boyutlu olarak faktörleşmiş ve faktör 
yükleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre özdeğer istatistiği (Eigenvalues) 1’den büyük 
olan 4 faktör söz konusudur. Birinci faktör toplam varyansın %20,6’sını, 
açıklamaktadır. Birinci ve ikinci faktörler toplam varyansın %41,2’sini açıklamaktadır. 
Faktör analizinde ortaya konulan boyutların toplam varyansı açıklama oranı %68,71 
olduğunu ve önermelerin faktör yük değerlerinin ise 0,490 ile 0.876 arasında değişim 
gösterdiği görülmüştür. Tabloya göre birinci boyut “Antraktlı çalışmanın sosyal hayata 
etki ve yasalara uygunluk” olarak adlandırılmış olup 6 önermeden; ikinci boyut 
“Antraktlı çalışmada dinlenmeye yönelik algılar” olarak adlandırılmış 4 önermeden; 
üçüncü boyut “Antraktlı çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik 
algı” olarak adlandırılmış 3 önermeden ve 4 boyut “Antraktlı çalışmadan memnuniyet 
ve işverene yönelik algı” olarak adlandırılmış 3 önermeden oluştuğu tespit edilmiştir. 

4. Bulgular  
4.1.  Örneklem Profilinin Frekans Dağılımı 
Örneklemi oluşturan 394 turizm sektörü çalışanının cinsiyet, eğitim durumu, yaş 

ve gelir durumuna göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya dahil olan örneklem grubunun %37,3’ünün 

kadın, %62,7’si erkekler çalışanlardan oluştuğu görülmektedir.  Çalışanların %74,4’ü 
bekardır, evli çalışan (%25,6) sayısının düşük olması dikkat çekmektedir. Örneklem 
grubunun yaş dağılımına bakıldığında 25 yaş ve daha küçük olanlar %51,5 ile en büyük 
grubu oluşturmaktadır. Eğitim durumuna bakıldığında ise %45,2’sinin lise, %33,2’sinin 
önlisans mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %67,3’ü yiyecek 
içecek departmanında, %13,2’si önbüro departmanında, %7,9’u kat hizmetleri 
departmanında, %3,6’sı muhasebe departmanında, %2,8’i teknik servis departmanında, 
%5,3’ü diğer departmanlarda çalışmaktadırlar. Çalışanların %59,9’u aylık gelirlerinin 
1301–3000 TL arasında olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Antraktlı çalışmada yeterince dinlenemediğim için iş kazası riskim 
artıyor. 

0,800 

Antraktlı çalışmada yeterince dinlenemediğim için iş verimim azalıyor. 0,792 
Antraktlı çalışmada yeme, içme, uyuma gibi zorunlu ihtiyaçlarıma bile 
yeterli zaman kalmıyor. 

0,685 

Faktör 3: Antraktlı çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik algı 
Antraktlı çalışmada dinlenme süremi dilediğim yerde kullanma 
özgürlüğüm yok. 

0,760 

%14,5 Antraktlı çalışmada dinlenme sürelerimde tamamen serbest değilim, 
ihtiyaç halinde işe çağrılabiliyorum. 

0,725 

Ekonomik ihtiyacım olmazsa Antraktlı çalışmayı tercih etmem. 0,480 
Faktör 4: Antraktlı çalışmadan memnuniyet ve işverene yönelik algı 
Antraktlı çalışmada daha uzun ara dinlenmem olduğu için memnunum. 0,876 

%12,7 Antraktlı çalışmayı seviyorum, herhangi bir şikayetim yok. 0,856 
İşverenler, işçilik maliyetlerini düşürmek için Antraktlı işçi çalıştırıyor. 0,490 
Ölçek toplam iç tutarlılık α= Açıklanan toplam varyans %68,71 KMO= 0,89  Bartlett Sphericity 
testi χ2= 3290,380 (p< 0,001) 
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Tablo 2: Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 
  
  Frekans  Yüzde   Frekans  Yüzde  

 Cinsiyet 
Kadın 147 37,3  Medeni 

Durum 
Evli 101 25,6 

Erkek 247 62,7 Bekar 293 74,4 

 Yaş   

25 ve altı 203 51,5 

 Aylık Gelir 
 

1.300 TL ve 
altı 137 34,8 

36-30 104 26,4 1.301-3.000 236 59,9 
31-35 49 12,4 3.001-4.500 17 4,3 
36-40 19 4,8 4.501 ve üzeri 4 1,0 
41 ve üzeri 19 4,8 

Çalışılan 
departman 
 

Önbüro 52 13,2 

Eğitim  

İlköğretim 35 8,9 Yiyecek-
içecek 265 67,3 

Lise 178 45,2 Kat Hizmetleri 31 7,9 
Ön Lisans 131 33,2 Teknik Servis 11 2,8 
Lisans 49 12,4 Muhasebe 14 3,6 
Lisans 
Üstü 1 0,3 Diğer 21 5,3 

Çalışanların sektörde çalışma süreleri ve sözleşme türüne ilişkin bilgiler Tablo 
3’te verilmiştir. Çalışanların %39,6’sı 1-3 yıl, %24,42ü 4-6 yıl, %17,7’si 7-9 yıl, 
%12,9’u 10 yıl ve daha uzun bir süredir, %12,4’ü ise 1 yıldan daha az süredir turizm 
sektöründe çalışmaktadır. Çalışılan otellerin sahiplik yapısına yönelik soruya 
çalışanların %53,8’i yerli, %15,7’si yabancı ve %30,5’i ise yerli yabancı ortaklığı 
olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %48’i belirsiz süreli sözleşme ile çalışırken, 
%24,6’sı belirli süreli, %19’u geçici süreli, %5,12i çağrı üzerine ve %3,3’ü ise kısmi 
süreli sözleşme ile çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
Tablo 3: Çalışanların Sektörde Çalışma Süresi ve Sözleşme Türüne İlişkin Bilgiler 
 Frekans Yüzde 

Turizm sektöründe çalışma süresi 

1 Yıldan az 49 12,4 
1-3 yıl 156 39,6 
4-6 yıl 96 24,4 
7-9 yıl 42 10,7 
10 yıl ve üzeri 51 12,9 

Otelin sahiplik yapısı 

Yerli 212 53,8 
Yabancı 62 15,7 
Yerli-Yabancı 
Ortaklık 

120 30,5 

Sözleşme türü 

Belirsiz süreli 
sözleşmeli 

97 24,6 

Belirli süreli 
sözleşmeli 

264 67 

Çağrı üzerine 
sözleşme 

20 5,1 

Kısmi süreli 
sözleşmeli 

13 3,3 
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Tablo 4’te çalışanların antraktlı çalışma durumuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
Buna göre çalışanların %42,9’unun antraktlı olarak gün içerisindeki toplan çalışma 
sürelerini 11-12 saat olarak belirtirken %2,5’i 18-20 saat arası çalıştıklarını 
belirtmişlerdir. Çalışanların %51,5’i 1 defa ara dinlenme kullandıklarını belirtirken, 
%29,9’u 2 defa, %12,9’u 3 defa, %5,6’sı ise 4 defa ara dinlenme kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Antraktlı çalışanların ara dinlenmeyi kullanım şekillerine bakıldığı 
zaman %52’si lojmanda, %29,4’ü servisle eve giderek, %18,5’i diğer şekillerde 
değerlendirmektedir. Ara dinlenmesini lojmanda geçiren çalışanlara, lojmanda 
dinlendikleri sırada işe çağırılıp çağırılmadıklarına yönelik sorulara %31,2’si çok nadir, 
%26,9’u hiçbir zaman, %5,3’ü ise her zaman ara dinlenmelerinde işe geri 
çağırıldıklarını belirtmişlerdir.   

Tablo 4:Antraktlı Çalışma Durumlarına İlişkin Bilgiler 
 
 Frekans Yüzde 

Antraktlı toplam çalışma süresi 

11-12 saat 169 42,9 
12-14 saat 137 34,8 
14-16 saat 66 16,8 
16-18 saat 12 3,0 
18-20 saat 10 2,5 

Ara dinlenme kullanım sayısı 

1 defa 203 51,5 
2 defa 118 29,9 
3 defa 51 12,9 
4 defa 22 5,6 

Ara dinlenmeyi kullanım şekli 

Servisle eve 
gidiyor 

116 29,4 

Lojmanda 
dinleniyor 

205 52,0 

Diğer 73 18,5 

Lojmanda dinlenenlerin işe çağırılma sıklığı 
  

Hiçbir zaman 106 33,1 
Çok nadir 123 38,4 
Bazen 70 21,9 
Her zaman 21 6,6 

Tablo 5: İş Güvenliğine İlişkin Bilgiler 
 
  Frekans Yüzde 

İş güvenliği eğitimi alma 
durumu 

Evet 262 66,5 
Hayır 132 33,5 

İş kazası geçirme Evet 72 18,3 
Hayır 322 81,7 

İş kazasına neden olan faktör 

İş ile ilgili bilgimin yetersiz oluşu 29 23,4 
Fazla çalışmaktan yorgun ve dikkati 
dağınık 

53 42,7 

İş güvenliği eğitimi ve malzemesi 
verilmemesi 

18 14,5 

Diğer 24 19,4 

Tablo 5’te örneklem profilini oluşturan bireylerin iş güvenliğine ilişkin veriler yer 
almaktadır. Örneklem profilini oluşturanların %66,5’i çalıştıkları işletmede işe 
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başlamadan önce iş ve işçi sağlığı, iş güvenliği konusunda eğitim aldıklarını belirtirken, 
%33,5’i eğitim almadan işe başladıklarını belirtmişlerdir. Çalışanların %81,7’si 
çalışırken iş kazası geçirmediklerini belirtirken %18,3’ü iş kazası geçirdiklerini 
belirtmişlerdir. İş kazası geçiren çalışan sayısının da düşük olması dikkat çekmektedir. 
İş kazası geçiren çalışanların iş kazalarına neden olan faktörlerde %13,5 ile bireylerin 
fazla çalışmaktan yorgun ve dikkati dağınık olması ilk sırada yer almaktadır. %7,4’ü iş 
kazası yaşamasını iş ile ilgili bilgisinin yetersiz oluşu olduğunu belirtirken, %4,6’sı iş 
güvenliği eğitimi ve malzemesi verilmemesi, %6,1’i ise diğer faktörler nedeni ile iş 
kazası yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 6:  Fazla Mesai ve Hafta Tatiline İlişkin Bilgiler 
 
  Frekans Yüzde 

Fazla mesai karşılığı 

%50 zamlı 129 32,7 
Normal aylık 114 28,9 
Serbest zaman 127 32,2 
Diğer 24 6,1 

Hafta tatili  Evet 296 75,1 
Hayır 98 24,9 

Düzenli hafta tatili 
kullanamayanların hafta tatili 
kullanım durumu 

2 hafta 54 50 
3 haftada 37 34,3 
4 haftada 10 9,3 
Kullanmıyor 7 6,5 

Çalışanlara fazla mesailerinin karşılığında yapılan uygulamalar sorulduğunda 
%32,72’si fazla mesailerinin karşılığını %50 zamlı ücret olarak alırken, %32,2’si 
serbest zaman olarak kullandığını, %28,9’u sadece normal aylıklarını aldığını belirtmiş, 
%6,1’i ise diğer olarak ifade etmiştir. Çalışanların %75,1’i hafta tatilini düzenli olarak 
kullanırken %24,9’u hafta tatillerini düzenli kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Hafta 
tatillerini düzenli kullanamayan çalışanların %13,7’si 2 haftada bir kullanırken, %9,4’ü 
3 haftada bir, %2,5’i 4 haftada bir izin kullanırken %1,8’i hafta tatili kullanmadıklarını 
belirtmişlerdir. 
Tablo 7:  Antraktlı Çalışmaya Yönelik Soruların Ortalama ve Standart Sapmaları 

 Ortalama Std. 
Sapma 

Ekonomik ihtiyacım olmazsa Antraktlı çalışmayı tercih etmem. 3,44 1,369 
İşverenler, işçilik maliyetlerini düşürmek için Antraktlı işçi çalıştırıyor. 3,70 1,195 
Antraktlı çalışmada dinlenme süremi dilediğim yerde kullanma 
özgürlüğüm yok.  

3,00 1,308 

Antraktlı çalışmada dinlenme sürelerimde tamamen serbest değilim, 
ihtiyaç halinde işe çağrılabiliyorum. 

3,19 1,227 

Antraktlı çalışmada yeme, içme, uyuma gibi zorunlu ihtiyaçlarıma bile 
yeterli zaman kalmıyor. 

3,48 1,286 

Antraktlı çalışmada ne fiziksel ne de psikolojik olarak yeterince 
dinlenemiyorum. 

3,60 1,220 

Antraktlı çalışmada yeterince dinlenemediğim için iş verimim azalıyor. 3,60 1,211 
Antraktlı çalışmada yeterince dinlenemediğim için iş kazası riskim 
artıyor. 

3,41 1,295 

Antraktlı çalışmada mesai arkadaşlarımla yeterince iletişim 3,11 1,290 
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kuramıyorum. 
 Antraktlı çalışma aile yaşantımı olumsuz etkiliyor. 3,41 1,309 
Antraktlı çalışmada ne aileme ne de çevreme yeterli zaman 
ayıramıyorum. 

3,64 1,178 

Antraktlı çalışmayı insani bir çalışma olarak görmüyorum. 3,53 1,200 
Antraktlı çalışmanın iş yasalarına uygun olduğunu düşünmüyorum. 3,57 1,182 
Antraktlı çalışmada zorunlu çalışmamız gereken saatlerden çok daha 
fazla çalışıyoruz. 

3,56 1,235 

Antraktlı çalışmada daha uzun ara dinlenmem olduğu için memnunum. 2,86 1,322 
Antraktlı çalışmayı seviyorum, herhangi bir şikayetim yok. 2,62 1,371 

Antraktlı Çalışmaya Yönelik Soruların Ortalama ve Standart Sapmaları Tablo 
7’de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip unsurlar sırasıyla 
“İşverenler, işçilik maliyetlerini düşürmek için Antraktlı işçi çalıştırıyor.” (3,70), 
“Antraktlı çalışmada ne aileme ne de çevreme yeterli zaman ayıramıyorum.” (3,64), 
“Antraktlı çalışmada ne fiziksel ne de psikolojik olarak yeterince dinlenemiyorum.” ve 
“Antraktlı çalışmada yeterince dinlenemediğim için iş verimim azalıyor.” (3,60) olduğu, 
buna karşılık en düşük ortalamaya sahip unsurların ise “Antraktlı çalışmayı seviyorum, 
herhangi bir şikayetim yok.” (2,62), “Antraktlı çalışmada daha uzun ara dinlenmem 
olduğu için memnunum.” (2,86) olduğu görülmektedir. 

4.2.  Faktörler Arası Korelasyon ve Güvenilirlik Analizleri 

Alt faktörleri arasındaki ilişkileri belirlemek üzere Pearson Korelasyon analizi 
yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda Faktör 1 ile Faktör 4 arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ancak ölçeğin diğer faktörünün 
birbiriyle anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. Faktörler 
arası korelasyonların orta düzeyde pozitif yönde anlamlı (p<0,01) oldukları 
belirlenmiştir. Cronbach α değerleri, ölçeğin geneli için 0,891; birinci faktör olan 
“Antraktlı çalışmanın sosyal hayata etkisi ve yasalara uygunluk algısı ” faktörü için 
0,867; ikinci faktör olan “Antraktlı çalışmada dinlenmeye yönelik algılar” faktörü için 
0,887; üçüncü faktör olan “Antraktlı çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine 
yönelik algı” faktörü için 0,669; dördüncü faktör olan “Antraktlı çalışmadan 
memnuniyet ve işverene yönelik algı” için ise 0,690 olarak belirlenmiştir. Genel 
ölçeğin, birinci ve ikinci faktörlerin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 
Üçüncü ve dördüncü faktörler ise yeterli güvenilirlik düzeyine sahiptir. 

4.3. T Testi ve Anova  
 

Tablo 8’de verilen bağımsız T testi sonuçlarına göre çalışanların “Antraktlı 
çalışmadan memnuniyet ve işverene yönelik algı” faktöründe kadın ve erkek çalışanlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=0,003<0,01). Kadın 
çalışanların antraktlı çalışmadan memnuniyet ve işverene yönelik algıları (3,21) erkek 
çalışanlara (2,9) göre daha yüksektir.  
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Tablo 8: Cinsiyete yönelik Bağımsız T Testi 

Faktörler Cinsiyet n Ortalama 
Standart 
Sapma 

F p 

Faktör 1: Antraktlı çalışmanın sosyal 
hayata etkisi ve yasalara uygunluk 
algısı  

Kadın  147 3,3957 ,94285 
0,017 0,254 

Erkek 247 3, 5088 ,96051 

Faktör 2: Antraktlı çalışmada 
dinlenmeye yönelik algılar 

Kadın  147 3,5629 1,04269 
2,236 0,553 

Erkek 247 3,4970 1,10741 

Faktör 3: Antraktlı çalışmanın 
çalışanlar üzerindeki olumsuz 
etkilerine yönelik algı 

Kadın  147 3,3311 ,90953 
6,081 0,054 

Erkek 247 3,1363 1,06129 

Faktör 4: Antraktlı çalışmadan 
memnuniyet ve işverene yönelik algı 

Kadın  147 3,2109 ,82584 
2,066 0,003 

Erkek 247 2,9663 ,74610 

Ayrıca katılımcıların medeni durumlarına yönelik yapılan bağımsız t testi 
sonuçlarında katılımcıların evli ya da bekar olma durumları ile antraktlı çalışmaya 
yönelik algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p<0,05). 

Tablo 9: Gelire Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Faktörler Gelir n Ortalama 
Standart 
Sapma 

F p 

Faktör 1: Antraktlı çalışmanın 
sosyal hayata etkisi ve 
yasalara uygunluk algısı  

1.300 TL ve 
altı 137 3,4757 0,98177 

,547 0,650 
1.301-3.000 236 3,4583 0,94708 
3.001-4.500 17 3,3725 0,95111 
4.501 ve 
üzeri 4 4,0417 0,15957 

Faktör 2: Antraktlı çalışmada 
dinlenmeye yönelik algılar 

1.300 TL ve 
altı 137 3,6004 1,07035 

,819 0,484 
1.301-3.000 236 3,4831 1,09337 
3.001-4.500 17 3,3088 1,14404 
4.501 ve 
üzeri 4 4,0000 0,28868 

Faktör 3: Antraktlı çalışmanın 
çalışanlar üzerindeki olumsuz 
etkilerine yönelik algı 

1.300 TL ve 
altı 137 3,2822 0,98923 

2,127 0,096 
1.301-3.000 236 3,1398 1,02209 
3.001-4.500 17 3,3333 1,00000 
4.501 ve 
üzeri 4 4,2500 0,31914 

Faktör 4: Antraktlı çalışmadan 1.300 TL ve 137 2,9124 0,78826 5,387 0,001 



 
 

N.  Kaner Koç – P. Çelik 9/4 (2017) 603-627 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

619 

memnuniyet ve işverene yönelik 
algı 

altı 
1.301-3.000 236 3,0989 0,74733 
3.001-4.500 17 3,4118 1,01741 
4.501 ve 
üzeri 4 4,0833 0,16667 

Çalışanların yaşı ve eğitim değişkenleri ile antraktlı çalışmaya yönelik algıları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Tablo 9’da 
çalışanların gelirleri ve antraktlı çalışmaya yönelik algıları arasında yapılan Anova testi 
sonuçları verilmiştir. Buna göre çalışanların gelir durumları ile antraktlı çalışmanın 
sosyal hayata etkisi ve yasalara uygunluk algısı,  antraktlı çalışmada dinlenmeye 
yönelik algılar ve antraktlı çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik 
algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p<0,05) bulunmamaktadır. 
Çalışanların gelir durumları ile antraktlı çalışmadan memnuniyet ve işverene yönelik 
algı (p=0,001<0,01) ile gelir durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Çalışanların gelir farklılığına bakıldığında 1300 TL ve altı gelire sahip 
olanlara göre 4501 TL ve üzeri gelire sahip olanların antraktlı çalışmadan memnuniyet 
ve işverene yönelik algının daha yüksek olduğu, yani gelir arttıkça antraktlı çalışmanın 
daha olumlu algılandığı görülmektedir. 

Tablo 10: Çalışılan Departmana Yönelik ANOVA Testi 

Faktörler Departman n Ortalama 
Standart 
Sapma 

F p 

Faktör 1: Antraktlı 
çalışmanın sosyal hayata 
etkisi ve yasalara 
uygunluk algısı  

Önbüro 52 3,0385 0,90425 

3,575 0,004 

Yiyecek-içecek 265 3,5717 0,95186 
Kat 
Hizmetleri 31 3,4086 0,82758 

Teknik Servis 11 3,5909 0,65981 
Muhasebe 14 3,6310 1,15688 
Diğer 21 3,1111 0,97373 

 

Faktör 2: Antraktlı 
çalışmada dinlenmeye 
yönelik algılar 

Önbüro 52 3,0288 1,04278 

3,579 0,004 

Yiyecek-içecek 265 3,6443 1,06830 
Kat 
Hizmetleri 31 3,5726 0,95349 

Teknik Servis 11 3,7045 0,83530 
Muhasebe 14 3,2857 1,20439 
Diğer 21 3,1786 1,23780 

Faktör 3: Antraktlı 
çalışmanın çalışanlar 
üzerindeki olumsuz 
etkilerine yönelik algı 

Önbüro 52 2,8718 0,90063 

3,774 0,002 

Yiyecek-içecek 265 3,3119 0,98214 
Kat 
Hizmetleri 31 3,0968 0,94357 

Teknik Servis 11 3,7273 1,08339 
Muhasebe 14 3,1905 1,14514 
Diğer 21 2,6508 1,24934 

Faktör 4: Antraktlı Önbüro 52 3,2115 0,77552 1,006 0,414 
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çalışmadan memnuniyet 
ve işverene yönelik algı 

Yiyecek-içecek 265 3,0101 0,78436 
Kat 
Hizmetleri 31 3,2151 0,85439 

Teknik Servis 11 3,2121 0,40202 
Muhasebe 14 3,0714 0,84912 
Diğer 21 2,9524 0,80475 

Tablo 10’da çalışanların çalıştıkları departman ve antraktlı çalışmaya yönelik 
algıları arasında yapılan Anova testi sonuçları verilmiştir. Buna göre çalışanların 
çalıştıkları departman ile antraktlı çalışmanın sosyal hayata etkisi ve yasalara uygunluk 
algısı (p=0,004<0,01),  antraktlı çalışmada dinlenmeye yönelik algılar (p=0,004<0,01) 
ve antraktlı çalışmanın çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik algılarında 
(p=0,002<0,01istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, antraktlı çalışmadan 
memnuniyet ve işverene yönelik algılarında (p=0,414<0,05) istatistiksel olarak farklılık 
bulunmamaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 
Konaklama işletmelerinin niteliği gereği hizmetin başladığı ve duraksadığı, tekrar 

başlayıp bittiği zaman aralığında fazla işçi istihdam etmemek, işin yoğun olduğu 
saatlerde hizmetin aksamadan devamını temin maksadıyla “antrak” adı verilen çalışma 
şekli uygulanmaktadır. Uygulamada görüldüğü üzere genelde; yiyecek içecek ve kat 
hizmetleri bölümünde çalışan bu işçilerin, işe başlama ve işten ayrılma saatleri işin 
akışına göre verilen uzun ara dinlenmeleri ile yasal çalışma sürelerini aşmaktadır. 
İşçilerin çoğu uzun ara dinlenmelerini işyerindeki lojmanlarda ve her an iş görmeye 
hazır halde bekleyerek geçirirken, evi işyerine yakın olan küçük bir kısmı evine giderek 
veya evine gitmeyerek işyerinde çalışma saatini beklemektedirler.  

Çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlendiği uluslararası ve ulusal yasalarda 
antraktlı çalışmaya yönelik yasal bir düzenlemeye rastlanılmamıştır. Nitekim Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 2013 tarihli "Konaklama Sektöründe Çalışma 
Koşullarının İyileştirilmesi ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı 
Teftiş" raporunda konaklama sektöründe antraktlı çalışmanın yasalara aykırı bir biçimde 
uygulandığı tespiti yapılmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, raporda ayrıca uygulamadaki 
sorunları çözmek ve uygulama birliği sağlamak üzere 24 saat içinde kesintisiz 12 saat 
dinlenme süresi dikkate alınarak, çalışma sürelerinin planlanmasını önermiş ve uzun 
vadede sorunların çözümü için antraktlı çalışma biçiminin, yasal bir düzenlemeye 
kavuşturulması gerekliliğine vurgu yapmıştır. Literatür araştırmalarında ise konaklama 
işletmelerinde uzun ara dinlenmeleri uygulamalarıyla işçilerin, işyerinde çalışma ve 
kalma sürelerinin uzatılması anlamına gelen antraktlı çalışmaya yönelik işçilerle 
yapılmış herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Bundan dolayı yapılan bu çalışmanın 
alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla Antalya destinasyonunda 
faaliyet gösteren ve basit tesadüfi örnekleme ile seçilen antraktlı otel çalışanlarına soru 
formu uygulanmıştır.  

Uygulanan anket sonuçlarına göre; araştırmaya katılanların %62,7’si erkeklerden 
ve %74,4’ü ise bekarlardan oluşmaktadır. Antraktlı çalışma, düzenli bir çalışma şekli 
olmadığından kadın ve evli çalışanlar tarafından fazlaca tercih edilmediği 
görülmektedir. Yine antraktlı çalışma ağır ve düzensiz çalışma koşulları nedeni ile fiziki 
dayanıklılığı gerektirmektedir. Gençler ise daha dinamik olduklarından ve bu düzensiz 
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çalışma biçimine daha kolay uyum sağlayacaklarından dolayı olsa gerek antraktlı 
çalışanlar arasında çoğunluğu oluşturmaktadırlar.  

Antraktlı çalıştırılanların %67,3’ünün yiyecek içecek departmanında yer aldığı 
görülmektedir. Öğün (yemek) saatlerinin ve boşluklarının belirli olması nedeni ile bu 
departmanlarda vardiyalı işçi çalıştırmak yerine işçiler antraktlı çalıştırılarak maliyetleri 
azaltılma yoluna gidilmektedir. Nitekim, yapılan anket sonucunda da çalışanlar 
işverenlerin işçilik maliyetlerini düşürmek için antraktlı çalıştırmayı tercih ettikleri 
fikrine katılmaktadırlar. (X̅=3,70). Bir diğer araştırma sonucu da çalışanların turizm 
sektöründe çalışma yılı arttıkça sektörde çalışmaya devam etme oranlarının düşmesidir. 
Buna konaklama sektöründeki ağır ve düzensiz çalışma koşullarının neden olduğu ileri 
sürülebilir. İşçiler, bu sektörde çalışma şartlarının ağır olması nedeni ile belirli bir süre 
çalıştıktan sonra ayrılmaktadırlar. Bu da konaklama sektöründe deneyimli eleman 
çalıştırılmasına engel oluşturmaktadır.   

Antraktlı çalışanların büyük çoğunluğunun sahiplik yapısı yerli yatırımcılar olan 
otellerde çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçtan ise yabancı yatırımcıların yasal 
olmayan bu çalışma şeklini daha az tercih ettikleri söylenebilir. Turizm sektörünün 
yapısı gereği iş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılmaktadır. Antraktlı çalışanların iş 
sözleşmelerinin de ağırlıklı olarak belirli süreli olduğu tespit edilmiştir. Antraktlı 
çalışanların çoğunun işyerlerinde 11–16 saat arasında çalıştıkları ve bu çalışma süreleri 
içerisinde 1 ya da 2 kere ara dinlenmesi kullandıkları görülmektedir. Uygulanan bu 
çalışma ve dinlenme sürelerinin yasalarla belirlenen düzenlemelere aykırı olduğu 
görülmektedir. Antraktlı çalışanların %29,4’ü ara dinlenmesi için servis ile eve 
giderken, %52’si ise lojmanda istirahat etmektedir. Ancak lojmandaki bu dinlenme 
süreleri içerisinde çoğunluğu tekrar işe çağırılmakta olup kesintisiz bir dinlenmenin 
olmadığı tespit edilmiştir.   

Çalışanların genel olarak bu çalışma şeklinden memnun olmadıkları ve ekonomik 
nedenlerden dolayı bu çalışma şeklini kabul ettikleri görülmektedir. Antraktlı çalışma 
kişilerin zaman kullanımını kısıtlandırdığı, dinlenme sürelerinde iş yerinde kalmaya 
devam etmeleri ve genellikle işe geri çağırılmaları nedeni ile çalışanların antraktlı 
çalışmaya yönelik algılarının olumsuz olduğu görülmektedir. 

Çalışanların gelir düzeyi yükseldikçe antraktlı çalışmaya karşı tutumlarının daha 
olumlu olduğu görülmüştür. (Tablo 9) 

Bu çalışmanın bulguları, araştırma örnekleminden elde edilen veriler ile sınırlıdır. 
İleriki çalışmalarda, hizmet sektörünün değişik alanlarında da uygulanan bu çalışma 
şeklinin farklı örneklemler ile de denenmesi önerilebilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda bu 
çalışma şeklinin çalışanların iş tatmini, iş performansı, tükenmişlik düzeyleri ya da işten 
ayrılma niyeti gibi konularla ilişkisi araştırılabilir.  
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Extensive Summary 
Introduction 

The basic philosophy of business law and its reason for existence is protection of 
workers’ who are economically and socially dependent and therefore remain behind of 
the game. For this reason their daily and weekly working times have been limited and 
their rest breaks have been regulated by the compulsory regal rules. Today’s global 
economies cause flexible, precarious and low-paid jobs in labor market, resulting in 
changed working and break times. Therefore working and break times of the workers 
can be regulated according to the workload and working times of the workers can be 
extended illegally. In practice this type of working is called “Entracte Work” or 
“Double Work”. In “Entracte Work” system, working and break times are regulated 
nonstandard in accordance with the work-flow and the competitiveness of the firm in 
the market. However there isn’t any definition or regulation for this working type in 
national and international regulations. Even so entracte work is often applied in working 
places belong to mainly in accommodation and other service market.  

According to the “Working Time Regulation” which is based on 63rd Article 
Legislative Regulation of The Labor Law 4857, including periods written in the first 
paragraph of 63rd Article of The Labor Law, “Working Time” is described as “the time 
periods of the worker has been employed” in Turkey (Astarlı, 2008: 8–35). Weekly 
working time in Turkey is maximum 45 hours according to the 61/1st article of  the 
“Labor Law”. The parties, i.e. the employee and the employer may agree upon a 
working time of less than 45 hours per week as well. Unless the weekly working hours 
otherwise determined in law or contract, daily working hours is applied by equally 
divided working days in workplace (Demircioğlu and Kaplan, 2016: 125). People need 
to rest for eating, drinking, sleeping and need to rest to work again in the workplace the 
next day. For this reason the legislation doesn’t only limit the working time of the 
workers but also regulate the lower limit of the working time required for the employees 
to rest during the day, week and year. The 3rd article of Working Time Regulation 
related to Labor Law in Turkey, suggests that long rest breaks given to the workers 
shouldn’t be preventive of 12 hours of continous rest time within a working day. Collins 
(2003) suggests that the common purpose of all of these regulations is to protect the 
occupational health safety by limiting the working hours and to reduce the 
unemployment. 
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According to the Entracte work type applied in accommodation firms, employees 
work at busy hours during the day, besides they have long rest breaks when the intensity 
decreases. The main purpose of the long rest breaks to get away the employees from 
work both physically and psychologically and let them resting. Although the workers 
don’t work actively, the periods they wait for the employer's orders and instructions or 
waiting to be available at any time, can not be accepted as rest breaks (Demir, 2003: 90–
112). 

Methodology 
The aim of the study is to reveal the perception of the entracted workers in 

tourism sector. Survey technique has been selected as the quantitative research method 
in the study. The most important reason why this method is preferred, to provide the 
validity and reliability of research findings by objective evaluations. The research 
population is consist of the entracted employess of five-star hotels in Antalya. The 
questionnaire was applied to the 394 entracted working hotel employees reached by 
simple random sampling in Antalya between March 2017 and June 2017. The study was 
conducted according to the literatur review about working conditions and entracted 
working type and through the questionnaire developed by the researchers. The 
questionnaire includes 38 questions in total. There are 7 questions including 
demographic information, 15 questions for the working conditions and 16 questions 
about ideas of the employees for the entracted working type. The questions about the 
entracted work type were ranked in five point Likert Scale. The data obtained by the 
answers of the entracted type workers in five-star hotels in Antalya was analysed by 
Statistical Package. 

Findings 

The sample group consists of %37,3 female and %62,  male. %74,4 employees 
are single wheras the married employees are %25,6 which is a remarkable low 
percentage. %67,3 of the participants work at the food and beverage, %13,2 work at the 
front office, %7,9 work at the housekeeping, %3,6 work at accounting office, %2,8 
work at technical service and %5,3 work at the other departments. While %48 of the 
participants work with indefinite period contract, %24,6 of the participants work with 
fixed term contract, %5,12 work with on-call working and %3,3 work with part-time 
working contract. According to the entracted work type, %42,9 of the employees stated 
that the total working time is about 11-12 hours, while %2,5 of the employees’ total 
working time is between 18-20 hours. %51,5 of the employees stated that they take just 
for one long rest break, while %29,9 of them take two times, %12,9 of them three times, 
and finally %5,6 of them take four times long rest break in a day. 

As a result of developed 16 scale factor analysis for determining the perceptions 
of the employees about the entracted work, the results were factorized in four 
dimensions and there are eigenvalue statistics of four factors greater than one according 
to the factorloading. First factor explains %20,6 of total variance. First and second 
factors explain %41,2 of total variance. The dimensions revealed in factor analysis 
explain %68,71 of total variance and factorloading of the items changes between 0,490 
and 0.876. First dimension is named as “Effect of entarcted work to the social life and 
regulatory compliance” and consists of six items; second dimension is named as 
“Perceptions for the rest breaks in entracted work” and consists of four items; third 
dimension is named as “Perceptions for the negative effect of the entracted work on 
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employees” and consists of three items and finally fourth dimension is named as 
“Satisfaction with entracted work and perception for the employer” and consists of three 
items. According the t-test results made within the scope of the study, there is a 
statistically significant difference between the perception of “Satisfaction with entracted 
work and perception for the employer” factor of female and male employers 
(p=0,003<0,01). 

Conclusion 

Accomodition firms are 24-hours service entreprises. In this firms there is an 
“entracted work system” applied in order to ensure the continuity of the service during 
the busy hours and to not employ too many workers during the work on and off periods 
and between the time periods when working starts and finishes again. There is no 
legislative regulation for this type of work neither in national nor international laws. In 
fact in the inspection report of Ministry for Labor and Social Security for the 
accommodation sector dated 2013, it has been detected that long rest break work 
(entracted) is applied and the workers are employed for 12 hours without rest in 24 
hours (Açar, 2013: 23-35). The result of the study also showed that this working and 
resting time are against the legislative arrangements. According to the survey results, 
because the entracted work is not a regular type of working, it is not preferred by female 
and married employers. The younger employers constitute the majority of this working 
type employer group, because they are more dynamic and can adapt easier to this 
irregular working pattern. Another result of the study showed that the workers’s 
continuity rate of working in tourism sector decreases, as the years of working increase 
in the sector. It can be argued that this is caused by difficult and irregular working 
conditions in the accommodation sector. Continuation of these working conditions in 
the accommodation sector causes experienced staff to shift to other sectors. 

The findings of this study are limited with the data obtained from the research 
sample. It can be suggested for the further studies that this type of working can be 
studied in different areas of the service sector with different samples. Besides in the 
further studies, the relationship between this type of working and issues such as work 
satisfaction, performance, level of burnout and intention to leave the work can be 
analysed as well. 
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Özet 
İşveren markası çalışan ve potansiyel çalışanlara yönelik marka yaratma süreci 

olduğundan işletmelerin gündeme aldığı ve ihmal edemeyecekleri önemli bir konudur. 
Bu çalışmanın amacı, işletmelerin insan kaynağı olan yetenekli çalışanların işveren 
markasıyla etkileşimini ortaya çıkarmaktır. Bu kavramların birbirleri arasındaki ilişkiye 
etki eden unsurların değerlendirilerek, işveren markası ile yetenekli çalışanların 
arasındaki etkileşim açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada çeşitli sektörlerde, iş 
süreçlerinde yetenek yönetimi ve işveren markasını uygulayan insan kaynağı 
yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışma, 2017 yılı Ocak-
Mayıs ayları arasında olmak üzere toplam 5 ay sürmüş ve 21 insan kaynakları yöneticisi 
ile röportajlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Maxqda 11 yazılım programından 
yararlanılarak nitel veriler üzerinden analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 
yetenek ve marka personel ilişkisi kavramının yoğun olarak birlikte kullanıldığı 
görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Yetenek Yönetimi, Performans, İnsan 
Kaynakları. 

Abstract 
Employer brand is a matter so highly important that cannot be neglected and will 

be taken in agendas by enterprises since it is a process to create a brand for currently 
working and potential employees. The purpose of this study is to uncover the interaction 
of employers' brands with talented employees. The interaction of these concepts with 
each other was evaluated and the interaction between the employer brand and talented 
employees was tried to be explained. Semi-structured negotiations were held with 
human resources managers working in various sectors, employing talent management 
and employer branding in business processes. The study lasted a total of 5 months 
between January and May 2017 and interviews with 21 human resource managers were 
conducted. In the study, analyzes were made on qualitative data by using Maxqda 11 
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software program. As a result of the research, it has been seen that the concept of talent 
and brand personnel relation is used intensively. 
Keywords: Employer Brand, Talent Management, Performance, Human Resources. 

Giriş 

Yenilikler, teknolojik ve sosyal değişimler işletmelerin büyüme odaklı 
yaklaşımları, işveren markası kavramının popüler olmasına neden olmuştur. 
İşletmelerin var olan işveren imajını yönetme ihtiyacı, işveren markasına olan önemi 
arttırmıştır. Bu değişimler ve gelişmeler, insan kaynakları yönetiminde bazı 
değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.  İnsan kaynakları yönetimi ile çalışanlar artık 
bir maliyet unsuru olarak görülmekten çok, işletme içerisinde insanın stratejik önemi 
doğrultusunda, işletmenin verimliliğe ulaşmasına katkı sağlamaktadır. İşletmelerde, 
insan kaynakları yönetimi çalışanların bilgi, yetenek ve deneyimlerinden en iyi şekilde 
faydalanarak işletmeyi amaçlarına ulaştırmalı ve aynı zamanda çalışanların 
beklentilerine en iyi yöntemleri kularanak cevap verebilmeyi hedeflenmektedir (Filizöz, 
2003:165). Seçme ve yerleştirme, eğitim, kariyer, performans değerlendirme süreçlerine 
yetenek yönetimi ve işveren markası gibi alt fonksiyonların uyumlaştırılmasıyla insan 
kaynaklarının faaliyet alanı genişlemekte ve işletmeler açısından daha stratejik bir rol 
oynamaktadır. Bu döngünün doğru işletilmesi ve yürütülmesi ise insan kaynakları 
birimlerinin etkin ve etkili kullanımı ile mümkün olabilmektedir. İnsan kaynakları 
yönetimi, işletme içerisinde bulunan iş ve insan unsurlarını uyumlaştırmak suretiyle, 
etkinlik ve verimlilik ile işletmenin yarattığı katma değerin arttırılması amacıyla insan 
unsurunun geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Burada insan ve iş unsurlarının 
uyumlaştırılması genel olarak, işin tanımlanmasından gerekli iş gücünün teminine, iş 
gücünün geliştirilmesinden, işin tamamlanması için gerekli motivasyon ve hedefleme 
unsurlarının tanımlanmasına kadar çeşitli süreçleri barındırabilmektedir ( Bingöl, 
2010:4). 

Günümüzde işletmelerin stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için 
operasyonel etkinlik, başarı ve verimlilik faktörlerine odaklandıkları görülmektedir. Bu 
amaca hizmet etmek üzere ise katma değer yaratacak yetenekli çalışanları kazanmaları 
ve bünyelerinde tutmaları gerekmektedir. Bir işletmenin sürdürülebilirliği doğru 
yeteneklerin doğru işlerde çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle işletmelerin hedefledikleri 
yetenekli çalışanları ve adayları iyi tanımlaması ve kriterlerini belirlemesi önemlidir. 
İşverenlerin yetenekli çalışanları bir müşteri gibi görüp onları etkileme ve elde etme 
çalışmaları birçok işletmede görülmektedir. Bu çalışma paralelinde işveren markası 
yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. İşveren markası işletmenin markasının çalışanlar 
üzerinde bıraktığı etki ve izlenimidir. Stratejik hedeflerin gerçekleşmesinde rol alacak 
yetenekli çalışanın kritik başarı faktörlerinde oynadıkları rol büyüdükçe, gerçekleşen 
hedefler, işveren markasını güçlendirerek, yetenekli personel için cazibe merkezi 
oluşturacaktır. İşletmeler için en önemli rekabet avantajı potansiyeli yüksek yetenekli 
çalışanlara sahip olmaktır. İşletmelerin stratejik ve ekonomik açıdan hedeflerine 
ulaşabilmeleri için yetenekli insan kaynağına olan ihtiyaçları gün geçtikçe artmaktadır. 
Yetenekli çalışanları bulmak ve elde etmek kadar, doğru yetenekleri işletmeye 
kazandırmakta önemlidir. Bu noktada işletmenin potansiyel veya mevcut çalışanlara 
yönelik iletişim faaliyetlerinde bulunması ve entegre şekilde pazarlama araçlarını 
kullanması gerekir. Özellikle son zamanlarda güçlü bir işveren marka itibarını kurmak 
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isteyen işletmeler, sosyal medya aracılığıyla, bilgi akışını sağlamakta ve iletişim aracı 
olarak tercih etmektedirler (Vardarlıer & Taşçı, 2017: 873).  

İşletmeler, kaynaklarını daha etkin kullanarak hedeflerine ulaşma yolunda her 
geçen gün daha yoğun rekabet şartlarına maruz kalmaktadır. Bu sebeple özellikle insan 
kaynakları alanında stratejik hareket kazanma kabiliyeti kabul edilmesi gereken önemli 
bir gerçektir. Aynı şekilde stratejik yönetim alanında önemli çalışmaları bulunan 
Michael Porter, insan kaynakları yönetiminin diğer değer zinciri faaliyetleri ile 
birleştirildiği takdirde, bir işletmenin rekabet avantajı elde etmek ve bunu sürdürmek 
için önemli bir destek faaliyeti olduğunu ifade etmektedir (Çetin & Özcan, 2014:7). 
İşletmelerin rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için, işveren markası konusunu da 
stratejik olarak ele alması gerekmektedir. İnsan kaynağı işvereni rakiplerinden 
farklılaştıran en kritik unsurdur. İşveren markası, işletmenin insan kaynağı kalitesini 
yükselteceğinden, rekabet gücü de aynı doğrultuda artış gösterecektir. İşveren markası 
güçlendikçe insan kalitesi de artacaktır. İşveren markası kavramı yeteneği çekme ve 
elde tutma boyutunda işletmeler için fayda sağlamaktadır. 

1. Kuramsal Çerçeve 
1.1. İşveren Markası  

Markalar, işletmelerin maddi olmayan en önemli varlıklarından biri olarak kabul 
edilmektedir. İşletmenin bir ürünü olarak markalar, işletmeleri rakiplerinden ayırt 
etmeye yarayan en değerli özelliklerdir. Bir işletmenin markalaşarak elde edeceği 
önemli değerlerden biri hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratarak işletmenin 
itibarını arttırmaktır. İşletmelerin en önemli hedef kitlelerinden biri mevcut ve 
potansiyel çalışanlarıdır. Markalar mevcut çalışanların performansını arttırmak ve 
yetenekli çalışanlar için cazibe merkezi haline gelebilmek için işveren olarak da 
markalarının değerini yükseltecek çalışmalar yaparlar. Kuramsal olarak bu çalışmalar 
bir bütün olarak işveren markası olarak adlandırılır. 

İşveren markası kavramından, yetenek savaşları sırasında 1990’lu yıllarda 
bahsedilmiştir (Clarke, 2009:33). Yetenek savaşları, ülkenin sosyo-politik, demografik, 
teknolojik ve ekonomik değişimleri sonucu oluşmuştur. Bu savaşlar ile işgücünün 
nitelikli olma özelliğinin sayısının ve etkinliğinin azalması nedeniyle çok fazla sıkıntı 
yaşanmaktadır (Doğru & Çakır, 2015:675). İşveren markası; bir işletmenin işveren 
olarak farklılaşmasını sağlayan bir olgudur. Balmer ve Gray’e göre (2003:975) 
markaların, istihdam ve tüketicilerin satın alma davranışları da dahil bir takım amaçlar 
için çeşitli paydaşlara güçlü ve yönlendirici bir araç olarak hizmet ettiğine dair artan bir 
farkındalık vardır. Backhaus ve Tikoo’ya göre (2004:507), işletmeler iç ve dış 
çevrelerinde kendilerine bir kimlik oluşturma konusunda çeşitli maliyetlere 
katlanmaktadırlar. İnsan sermayesi ile birlikte, marka, bir işletmenin en değerli varlığı 
haline gelmiştir. Bu sayede işveren markası genel olarak işletmenin işçi-işveren 
ilişkilerinin algılanması, adil ve hakkaniyetli çalışma koşulları sunma düzeyini temsil 
eder. Lloyd ise işveren markasını, işletmenin mevcut ve potansiyel çalışanları için 
‘çalışmak için arzu edilen bir yer’ olarak tanımlamıştır (Berthon vd., 2005: 156). 
İşletmeler bu yanlarıyla kendilerini rakiplerine göre farklı konumlandırarak ideal işyeri-
ideal işveren algısını oluştururlar. Katoen ve Macioschek’e göre (2007: 15), işveren 
markası kavramı, mevcut ve potansiyel işgörenlerin, belirli bir işletmeye yönelik 
algılarını yönetmek için hedeflenen bir stratejidir. Kimpakorn ve Tocquer (2009: 534) 
ise, aynı şekilde işgörenlerin imajı olduğunu söylerken tüketici markasıyla 
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karıştırılmaması gerektiğine vurgu yapmıştır. Dell ve Ainspan, işveren markasının 
nitelikli çalışanların işletmeye çekilmesini sağladığından bahsetmiştir (Edwards, 2005: 
266).  Tüm bu tanımalamalardan anlaşıldığı üzere, işveren markası gerek mevcut 
çalışan gerekse de aday işgörenler için bir değer olgusu içermekte ve işletmeyi çekici 
hale getirmektedir. İşveren markası kavramı işletmenin kültürü, vizyonu, itibarı, 
müşterilerine ve çalışanlarına sunduğu tüm imkanlarla birlikte, mevcut ve potansiyel 
çalışanlara kadar uzanan kapsamlı bir listeyi içermektedir. 

Günümüz tüketim dünyası ve rekabet odaklı piyasalar çok eksenli ve odaklı 
işletmelerin varlığını sorunlu kılmaktadır. Şüphesiz işletmelerin eksenlerini de 
fonksiyonları oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise tüm eksenler arasında 
en önemli fonksiyonlardan birini markalar oluşturmaktadır. Üreticiyi ve tüketiciyi 
etkileyen markalar; öncelikli tercihler arasında olabilmek için güçlü bir rekabet 
içindedirler. Tercih edilen bir tüketici markası yaratmak ve bu markanın 
sürdürülebilirliliğini sağlamak markanın ayırt ediciliği konusu ile ilişkilidir (Doğru & 
Çakır, 2015: 675). Della Corte’ye göre markalaşma sadece müşteri için değil, 
çalışanların, müşterilerin, hissedarlar ve tedarikçilerin olduğu ilişkisel bir süreçtir (Della 
Corte & Mangia, 2009: 24). 

İşveren marka yönetimi çalışmalarında, ‟işveren‟ konumlandırılmasında 
pazarlama araçları ve stratejileri kullanılmaktadır. İşletmenin iç müşterilerini oluşturan 
mevcut ve yetenekli çalışanlar için farklı yöntemler geliştirilir. İşveren markasının 
amacı; mevcut çalışanları işletmede tutmak ve çalışan bağlılığını arttırmak, yetenekli 
çalışanları da işletmeye çekme ve elde etme çalışmalarıdır (Baş, 2011: 29). İşveren 
markası, işletmenin kültürüne, değerine ve vizyonuna göre en uygun stratejiyi 
destekleyen, insan kaynakları fonksiyonunun önemli bir parçasıdır (Vardarlıer & Taşçı, 
2017: 874). İnsan kaynakları yönetiminin etkililiği ve etkinliği fonksiyonların 
birbirleriyle uyumlu olarak yönetilmesiyle ilgilidir. Bu anlamda işlevler; iş tanımının 
gerektirdiği niteliklere uygun personelin sağlanması ve seçilmesi, performans yönetimi 
kapsamında ölçme, değerlendirme ve ödüllendirme, yeteneklerin elde tutulmasına, 
eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik, işveren markası gibi alanlardaki rolü nedeniyle 
insan kaynağından maksimum verim sağlamayı amaçlamasıdır. 

1.2.Yetenek Yönetimi  
Bilişim teknolojilerinin sürekli gelişimi ile bilgi ve iletişim kanallarının değişimi, 

artan rekabet işletmelerin çalışanlarına olan bakış açısını değiştirmiştir. Yetenekler 
geleceğin pazarlarına açılan geçitlerdir ve pazara girmede belli bir yetenek, müşteri 
değeri ve rekabetteki benzersizlik ölçütleri açısından temel olabilmektedir. Yeni ürün 
geliştirme, satış, pazarlama, üretim, müşteri ilişkileri, iş geliştirme gibi işletmenin 
fonksiyonlarında fark yaratmak ve verimliliği artırmak için yetenek önemli bir yere 
sahiptir. 

Yetenek kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir kimsenin bir şeyi anlama 
veya yapabilme niteliği, kabiliyet ya da doğuştan gelen güç, kapasitedir.” şeklinde ifade 
edilmektedir.  Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde yetenek, eğitim bilimi açısından “Kişinin 
kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır ve dışarıdan gelen etkiyi alabilme 
gücü” olarak tanımlanmaktadır  (TDK, 2016). “Yetenek” sözcüğü üstün potansiyelin 
belirli bir yetenek alanında üstün performansa dönüştürülmesi olarak ifade edilmektedir. 
Erdoğan (1999: 295) ‘İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik’ kitabında yeteneği 
“Yetenek, kişinin belirli ilişkileri kavrayabilme, analiz edebilme, çözümleyebilme, 
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sonuca varabilme gibi zihinsel özellikleri ve bazı olguları gerçekleştirebilmesi 
şeklindeki bedensel özelliklerinin tamamıdır. Bu durumda yetenek, bireylerin 
davranışlarını düzenlemede yararlandıkları zihinsel ve bedensel kapasiteleri olarak 
düşünülebilir.” şekilde tanımlamıştır.  

Yetenek işletmeler ve birey açısından olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. Birey 
açısından, kariyer planlaması, bir bireyin çalışma hayatı boyunca ulaşmak istediği 
hedeflere doğru yürürken izlediği yoldur. Çalışma yaşamında organizasyon içinde 
yerini bilme ve gelecekte nerede olmak istediğini belirlemelidir. Bu nedenle kariyer 
planlamasından önce, bireyin o an sahip olduğu yetenekler veri olarak alınacaktır. 
Ancak süreç içinde özellikle geliştirilmesi olası yetenekler pozisyonun fonksiyonel 
özelliklerine denk düşmüyorsa bunların zaman içinde geliştirilmesi yoluna başvurabilir. 
Bu yola başvurmanın belli bir anlam taşıyabilmesi için bireyin istem gücü ve psiko-
sosyal yapısı olumlu bir nitelik göstermelidir (Kaynak, 1996: 68).  

İşletmelerin fiziksel çalışma şartları, ücret, yan ödemeler ve sosyal imkânlar gibi 
faktörler mevcut ve potansiyel çalışanların elde edecekleri somut yararları ifade 
etmektedir. İşletme açısından yetenek, doğru işin doğru becerilerle yürütülebilmesidir 
(Atlı, 2017: 97). Ancak işe uygun yetenekler örgütsel amaçlar doğrultusunda 
kullanılırsa verimlilik ortaya çıkabilir. Verimlilik kişinin yaptığı işten en iyi sonucun 
alınabilmesidir. Kişisel verimin meydana gelmesi için ilk şart, işe uygun bir “kişisel 
verim arzı” mevcut olmasıdır. Fakat bu verim arzı ancak kişiye uygun bir “görev” 
verilirse gerçek verime dönüşebilir. Kişinin verim arzı her şeyden önce yetenekleri ile 
sınırlıdır. Kullanılmaya hazır yetenekler de tek başlarına verim meydana getiremezler. 
Başka bir deyişle yetenekler göreve yönelik motivasyonlarla etken hale getirilmelidir. 

Yetenekli kişi doğuştan sahip olduğu bir potansiyele sahiptir. Çalışanın yetenekli 
kabul edilebilmesi için belli bir alanda gözlemlenebilir bir performansa sahip olması 
gerekir (McPherson,1997: 67).Yetenek kavramı ile ilgili terimler aşağıda şekil 1’de 
özetlenmektedir. 

  
Şekil 1. Yetenek Kavramı (McPherson, 1997:67) 

İş yaşamında yetenek kavramı performans, potansiyel ve yetkinlik kavramları ile 
birlikte ele alınmaktadır. Yetenekli insan, bilgi ve becerisi olan, yüksek potansiyel 
sahibi ve işverene katkısı olan çalışandır. Diğerlerine göre daha başarılı sonuçlar üreten 
performanslı kişilerdir. Performans belli bir dönem sonunda hedeflenen ve gerçekleşen 
çıktıların kıyaslanması kişisel görevin yerine getirilmesidir (Akal, 2003: 45). 
İşletmelerde yüksek performans için yeteneklerin eğitilmesi ve geliştirilmesine daha 
fazla önem verilmesinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. Yetenekler, doğuştan var 
olabileceği gibi sonradan eğitim ve tecrübe yoluyla da kazanılmaktadır. Önemli olan 
buradaki gizli kalmış olan potansiyelin açığa çıkarılmasıdır. Bu potansiyelin 
değerlendirilmesi ve yeteneklerinin yönetilmesi işletme için katma değer sağlamaktadır. 
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Yönetimin rolü, beceri sahibi, yetenekli, istekli, başarılı ve verimli çalışanlarla 
artmaktadır. Yönetimin bakış açısının gelişime açık olması, çalışanların işlerindeki 
performansı, liderin veya yöneticisinin potansiyel çalışanları iyi bir şekilde 
yönetmesiyle işletmeyi başarıya götürmektedir. Yönetici, çalışanın yeteneklerini sürekli 
olarak geliştirmek, çalışanları kalifiye hale getirmek ve iş tatminini sağlamak 
zorundadır. Aynı zamanda işletmedeki diğer bölümlerle de her zaman işbirliği içinde 
olması gerekir. Yetenek yönetimi, işletmede bulunan çalışanların uzmanlaştığı dallara 
yöneltip, bu alandaki yeteneklerin ortaya çıkartıldıktan sonra düzenli bir hale 
getirilmesidir. Pozitif anlamda sürdürülen yetenek yönetimi verimliliği ve rekabet 
gücünü arttırırken organizasyonda zaman kaybını önlemektedir (Vural vd., 2012:345). 

Genel anlamda yetenek yönetimi, işletmelerin “rekabetçi” pozisyonları üzerinde 
etkili olduğu konusunda uzman ve uygulayıcıların hemfikir oldukları ve işletmenin 
başarısında etkili olan uygulamalardan biri olarak görülmektedir (Alayoğlu, 2010: 92). 
Yetenek yönetimi, bir işletmenin tüm kademelerinde işbirliği ve iletişimi gerektirir. 
Kilit pozisyonların saptanması, yetenekli çalışanların tespiti, performans, potansiyel ve 
yetkinlik değerlendirme ile yetenekli çalışanları cezbetmeye yönelik uygulamalardır. 
Yetenek yönetimi yaklaşımı ile yetenekli çalışanları işletmeye çekmek, elde tutmak ve 
geliştirmek ve bu paradigmaya uygun yeni uygulamalar geliştirmek gerekir. Bu 
uygulamalar arasında marka personel ilişkisini ön plana çıkaran işveren markası 
çalışmalarına da yer vermek son derece önemlidir. 

1.3. İşveren Markası ve Yetenekli Çalışan İlişkisi 

İşveren markası ve yetenek yönetimi konuları statejik insan kaynakları yönetimi 
açısından önemi günümüzde daha da artmıştır. Amaç rekabetin insanlar sayesinde 
sağlanmasıdır. İşletmelerin bu noktadaki görev ve sorumluluğu, yetenekleri işletmeye 
çekme ve yetenekleri elde tutma konularında gerekli vizyonu oluşturacak strateji ve 
politikaları yaratmaktır (Pogorzelski vd.,201:23). Yetenek yönetimi de bu amaca hizmet 
etmektedir. Rekabetçiliği sağlama konusunda yetenekli çalışanlar işletmelere katma 
değer sağlamaktadır. Bir diğer önemi işveren markası, müşteri değeri yaratma 
konusundadır. Yetenekler bir işletmenin esaslı bir müşteri yararı sunabilmesini mümkün 
kılan becerilerdir. İşletmenin yetenekleri, müşteri değerinin önemine vardığı ve temel 
bir müşteri yararı sağladığı sürece etkilidir.  Başarılı bir yönetim sayesinde işletme ne 
tarafa doğru gittiğini bilir, amacının ve hedefinin ne olduğunu saptar. Yetenek 
yönetiminde çok iyi bir ekip oluşturulmalı, insani yaklaşımı olan, bilgili, proaktif ve 
yenilikçi çalışanlar bulunmalıdır. Buradaki denge çok önemlidir. Başarılı örgütler 
insancıl yaklaşımı olan, sakin düşünüp rasyonel karar verebilen yöneticilerle 
gelişebilirler. Mevcut çalışanların işletmenin kültürüne ve stratejisine girmesini 
sağlamak için işletmenin amaçlarını çalışanlarla birlikte geliştirmesi gerekir. Vizyon 
geliştirme konusunda da yetenekli çalışanların katkısı vardır. 

Ambler & Barrow (1996:187), ilk önce marka kavramını insan kaynakları 
yönetimine uygulayarak, işvereni marka, çalışanları ise müşteriler olarak düşünmüştür. 
İş piyasasındaki adayların gözünde işveren markasını güçlendiren unsurları bulmak için 
çalışanların görüşleri önemlidir. Bu nedenle mevcut araştırmacılar çoğunlukla iç işveren 
markasına odaklanmaktadır. Fakat yeni bir adayı cezbetmek için işletmeler dışarıya 
bakmak zorundadırlar, dolayısıyla işgücü piyasasındaki durumu da göz önünde 
bulundurmak zorundadır. Steve Gilliver’e göre (2009: 4), işveren markası pazardaki bir 
organizasyonu tanımlamakta ve onu rakiplerinden eşsiz yapmaktadır. Bu doğrultuda 
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insan kaynakları yöneticileri, işletmelerinin çalışılacak en iyi yer olduğu konusunda iş 
arayanları ikna ederek, zorlayıcı bir ortam yaratmadan sorumluluk alanı 
oluşturmaktadır. Bu durum işveren çekiciliği kavramını ortaya çıkararak ‘potansiyel bir 
çalışanın, belli bir organizasyon için, öngörülmüş faydaları ifade eder’şeklinde 
tanımlanmıştır (Berthon vd., 2005: 155). Mevcut ve potansiyel adaylar, işletmenin 
paydaşları ile ilişkilerinde interaktif ve tutarlı iletişime yön vererek işveren markasına 
ilişkin algıların şekillenmesine katkı sağlamaktadır (Öksüz, 2012: 21). Gomes ve 
Neves’e göre (2010: 225), potansiyel adaylarda işletme kimliğinin geliştirilmesi ile 
imajının arttırılmasına dayanmaktadır.  

İşveren markasının, işletmenin işe alım sürecini ve işletme içindeki çalışanlar 
arasındaki etkileşimi artırdığı söylenebilir. Markalar bir firmanın en değerli varlıkları 
arasındadır. Firmalar genelde marka bilinci oluşturma çabalarını ürün ve kurumsal 
markaları geliştirme yönünde yoğunlaştırsa da, marka bilinci oluşturma da insan 
kaynakları yönetimi alanında kullanılabilir. Marka bilinci oluşturma ilkelerinin insan 
kaynakları yönetimine uygulanması "işveren markası" olarak adlandırılmaktadır. 
Giderek artan bir şekilde, şirketler işverenleri cezbetmek için işveren markasını 
kullanmaktadır. Franca (2012: 78) araştırmasında, işverenin markası vasıtasıyla iş 
piyasasına iletilen imajının, bir şirketin aday havuzunu ve işe alım çalışması nasıl 
etkilediği üzerinde yoğunlaşmıştır. İşveren markasının tek boyutlu bir kavram 
olmadığını ve her boyutun farklı faktörlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. 
Araştırma sonuçlarının farklı şirketlerin farklı boyutlarda sorunlarla karşılaşabileceğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, pazarlama ve reklamcılık uygulamaları 
için de sonuçları vardır. Şirketler, pazarlama ve reklam kampanyalarına harcadıkları 
çabaları işe alım sürecini de desteklediği için insan kaynakları yönetimi ile senkronize 
etmelidirler. 

Sokro (2012: 171) yaptığı çalışmada, işverenlerin kuruluşlarında markalaşma 
kavramını kullanıp kullanmadığını ve işveren markasının bankacılık sektöründeki 
çalışanları çekme ve elde tutma konusunda nasıl etkilediğini araştırmıştır. Çalışmanın 
sonucunda, işletmelerin işveren marka süreçlerini çalışanları ve müşterileri çekmek için 
kullandıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, işletmelerin marka isimlerinin, çalışanların 
örgütte kalma kararını önemli ölçüde etkilediğini sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle, 
işverenlerin çalışanlarının rahat hissetmelerini ve örgütte kalmalarını sağlayacak 
koşullar içeren uygun çalışma ortamı yaratmaları gerekmektedir.  Çünkü işveren 
markası kavramı, rekabetçi hale gelen bir işe alım ortamında mümkün olan en iyi 
yetenekli çalışanı işletmeye çekmeye ve tutmaya yönelik bir yaklaşımdır. Ayrıca 
Kucherov ve Zavyalova (2012: 87) potansiyel çalışanların kendi iş tercihleri hakkında 
yaptığı çalışmasında, işveren markasının şirkete yetenek katmak için güçlü bir faktör 
olabileceğini tespit etmiştir. Çalışmanın sonuçları, çalışanların eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerine daha düşük personel devir hızı ve daha yüksek insan kaynakları 
yatırımları oranı nedeniyle bir takım ekonomik avantajlar kazandırdığını desteklemiştir. 
Gerçekten de, işveren marka sadakati, yeteneklerin artmasıyla sonuçlanan daha büyük 
taahhüt düzeyini geliştirmiştir. Güçlü bir işveren markası daha iyi başvuruların 
yapılmasına ve yetenekleri çekmeye ve elde tutmaya fayda sağlamaktadır (Collins & 
Stevens, 2002: 1125; Slaughter vd., 2004: 91). 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda insan kaynakları da işveren markası ve imajı 
konusunda kritik öneme sahiptir. Bunun nedeni, işveren markasının potansiyel adayların 
o işletme hakkındaki düşüncesinin çalışmak için ideal bir yer olarak görmesinden 
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kaynaklanmaktadır (Alnıaçık ve Alnıaçık, 2012: 1338). Aynı zamanda iş görüşmesine 
giden aday içinde mülakat öncesi ve mülakat sürecide adayın işletme hakkındaki ilk 
izlenimlerinin oluşmasını sağlamaktadır. Potansiyel adayların mülakat sürecinde 
görüşmeyi yürüten insan kaynakları uzmanlarının davranışları ile ilgili de bir algısı 
oluşmaktadır. Bu durum adayın işletmeye yönelik işveren markası algısını da olumlu 
etkilemektedir (Baum ve Kabst, 2013: 176). Bu nedenle işe alım öncesi dönem ve aday 
seçimi sürecinde işveren markası yönetimi konusunda önemli katkılar sağlayabileceği 
düşünülmektedir (Gözen, 2016: 68). 

1.4. Yetenekli Çalışanlar ve Performans 

Yeteneklerin yönetilmesi açısından performans yönetimi sisteminin işleyişinin 
çalışanlarla paylaşılması önemlidir. Günümüzde performans yönetimi, hem 
organizasyonların geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması hem de insan 
kaynakları yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak 
görülmektedir. Performans değerlendirme sistemi ile ilgili uygulamalar zaman 
içerisinde değişiklikler göstermiş ve yönetim için önemini arttırarak planlanan ve 
gerçekleştirilen hedefler tüm organizasyonu ilgilendirmeye başlamıştır. Performans 
yönetimi, ortak bir çalışmayı amaçlayarak, yapılan hatalar ile birlikte gerçekleşen 
başarılar açısından sorumluluğun paylaşmasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca 
işletmelerde performans değerlendirmenin yapılması, çalışanın mesleki gelişimini ve 
gelecek ile ilgili kariyer planlamasını belirlemektedir (Barutçugil, 2004:427). Yetenekli 
çalışanları belirlenmesinde de mevcut performans çıktılarından yararlanılmaktadır. 
Yetenek ve performans doğrultusunda üst düzey yönetime gelebilecek kişilerin 
belirlenmesini sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetiminde etkin performans geliştirme 
stratejilerinin temelini çalışanların değerlendirilmesi ve geri-bildiriminin yapılması 
oluşturmaktadır. Performans değerlemesi, çalışanların yeteneklerini geliştirilmesinde ve 
performansın arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Başarılı işletmelerde yöneticiler 
veya liderler, işletmelerdeki açık pozisyonlar için en doğru adayı seçen, yeteneği 
keşfeden, performans beklentisini tanımlayan ve çalışandan beklentilerini ifade 
edebilen, yetenekli çalışanların performanslarını geliştirme yönünde eğilimi olan ve 
çaba gösteren kişilerdir (Tağraf, 2009: 399). Performans değerlendirme sistemi, 
çalışanın yeteneğini keşfetmesini sağlar, güçlü yönleri ile geliştirmesi gereken yönlerini 
açığa çıkarır ve yeteneklerin performansını geliştirici çalışmalar yapar.  

Performans değerlendirmesi ve performansın ölçülebilmesi için, öncelikle bu 
sistemin açık bir şekilde tanımlanması ve çalışanlar ile paylaşılması gerekmektedir. 
Yöneticilerin performansı ölçmeleri için, performansın göstergelerini kendilerinin 
oluşturabilecek ve tanımlayabilecek özellikte olması gerekmektedir (Arslan, 2011: 424). 
Yöneticilerin belirlemiş oldukları performans kritelerini çalışanlarıyla paylaşması ve 
açıklaması gerekir. Yetenekli çalışanlar başarı odaklı oldukları için üstün performansı 
amaçlamaktadırlar. Performans değerlemesinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için, 
organizasyonun amaçlarına yönelik, sistemli bir değerlemenin geliştirilmesi ve belirli 
periyodlarla sistemin izlenmesi gerekmektedir. Yetenekli çalışanın, performansı ve iş ile 
ilgili başarıları hakkında bilgilendirilmeye, yöneticisinden geri dönüşler almaya ihtiyacı 
vardır.  

Performans değerlemeye, çalışanın bireysel olarak ihtiyaç duymasının yanı sıra 
tüm organizasyonun verimliliğinin ölçülmesi açısından gereklidir. Performans 
değerlendirme sonucunda, çalışanlarının başarılarını ve başarısızlıklarını görmesi, varsa 
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eksikliklerinin giderilmesi ve iş yapış şekillerini değiştirmeleri çalışanların 
motivasyonları açısından önemlidir. Bununla birlikte yetenek yönetiminde yetenekli 
çalışanların tespiti için potansiyel değerlendirme yönelik bazı uygulamalar yapılır (Atlı, 
2017:81). Çalışan farklı bir pozisyonda daha yüksek bir performans sergileyebilir mi 
gibi sorulara yanıtlar aranır. Çalışanın ideal profili ile şuan ki performansı arasındaki 
açığa bakılır ve gelişim planları bu doğrultuda hazılanır. İşletmenin hedefleri ile 
yetenekli çalışanın hedefleri bütünleştirilerek, marka personel ilişkisi aynı amaçlar 
doğrultusunda performans yönetimi sürecine dahil edilir. Çalışanların yetkinliklerinin 
performans ve potansiyellerinin belirlenmesinde değerlendirme merkezi 
uygulamalarından da yararlanılmaktadır.  

Konuyla ilgili ABD ve Kanada’da, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerde yapılan araştırmalarda, insan kaynakları yöneticilerine uygulanan anket 
sonuçlarında çalışanların başarılı olmaları ve yüksek performans göstermelerinde etkili 
olması beklenen başlıca faktörler belirlenmiştir. Yetenekli çalışanlar iş yaşam dengesine 
önem vermekte olup, bu doğrultuda uygun rol ve sorumluluğun verildiği bir görevde 
çalışarak, kendilerini geliştirme ve sürekli öğrenme konusunda fırsatların sunulduğu bir 
işletmede çalışmayı tercih etmektedirler. Yetenekli çalışanlar, iş süreçlerinde düşünce 
ve fikirlerini rahatça söyleyebildikleri bağımsız olduklarını hissettikleri bir ortamda 
yöneticilerin kendilerine değer vermelerini ve fikirlerini saygı göstermelerini 
beklemektedir. Her işletmenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak başarı faktörleri 
belirlenebilir (Alayoğlu, 2010: 87). 

2. Araştırma Yöntemi  
Bu araştırma işveren markası açısından, bir işletmenin insan kaynağı yeteneğini 

nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye çalışmıştır. İşveren markası ve yetenek performans 
süreci açısından vaka çalışması olarak ele alınmış ve nitel analiz tekniğinden 
yararlanılmıştır.  

2.1. Örneklem 
Bu keşfedici ve tanımlayıcı araştırma, farklı sektörlerden personel büyüklüğü 150 

ile 300 arasında olan işletmelerin 21 insan kaynakları yöneticisi ile derinlemesine 
görüşme gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin işveren markasını ve yetenek yönetimini 
değerlendirmek üzere birçok farklı çalışmadan faydalanılmış ve bu çalışmaların 
değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Değerlendirme sonrası, görüşme 
esnasında araştırmanın temel sorusundan sapmamak adına işveren markası için Berthon 
vd. (2005)’nin geliştirdiği “İşveren Çekiciliği Ölçeği” (EmpAt Scale) ile Amber ve 
Barrow (1996), Knox ve Freeman (2006) ve Backhaus ve Tikoo (2004) çalışmalarında 
yer alan ifadelerden de yararlanılmıştır. Literatür taraması ile yetenek yönetimine ilişkin 
ölçeklerden Tutar, Altınöz ve Çöp (2011) tarafından “Yetenek Yönetimi Ölçeği” ile    
Balyejjusa, (2014), Akar (2012); ve Davies and Davies (2010) çalışmalarından 
yararlanarak görüşme soru formları oluşturulmuştur. Bu doğrultuda araştırma 
kapsamında; 

-  İşletmelerin stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için operasyonel etkinlik, 
başarı ve verimlilik faktörlerine odaklanmalarının önemine, 
- Yetenekli personelin kritik başarı faktörlerinde oynadıkları rol ile firma hedefleri 
arasında ilişki nasıl olduğuna, 
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- İnsan kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı işveren markasını ve karlılığı nasıl 
etkilediğine, 
- İşletmelerde yetenek yönetiminin önemine, 
- Yeteneklerin performans değerlendirmesi nasıl olması gerektiğine ve nasıl 
uygulandığına, 
- Marka ve personel arasındaki ilişkinin ne olduğuna, 
- Firmanın personeliyle ilişkisi, personelin firmaya bakışı markayı ne derece 
etkilediğine cevap aranmıştır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 
Daha önce hazırlanmış mülakat akışına sadık kalınarak, yarı yapılandırılmış 

derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanılmasının nedeni; insan kaynakları 
yöneticilerinin işveren markası ve yetenek performans süreci ile ilgili görüşlerini 
bildirirken, önceden hazırlanmış görüşme formlarına bağlı olarak sürdürülmesi ile daha 
sistematik olarak ilerlemesidir. Bu teknik, görüşmeyi yürüten kişiye belirli düzeyde 
standartlık ve esneklik sağlaması bakımından faydalı olmuştur (Yıldırım & Şimşek, 
2011: 152; Ekiz, 2003:25). Görüşmeler 2017 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 
gerçekleşmiştir. Maksatlı örnekleme yöntemiyle belirlenen yöneticilerden alınan 
randevular doğrultusunda 45-60 dakika derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler veri kaybetmemek adına ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. 
Görüşmelerde toplam 1200 dakikaya yakın ses kaydı elde edilmiştir. Yapılan 
görüşmelerde insan kaynakları yöneticilerinin görüşleri görüşme formuna not edilmiş, 
alınan ses kayıtları bire bir transkriptasyon ile kağıda dökülüp, elde edilen veriler 
bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımlarından Maxqda 11 ile analiz edilmiştir. 
Program sayesinde görüşme metinlerinin belirli bir sistematiğe oturtulması sağlanmıştır.  
Maxqda 11 programı ile, içerik analizi sistematik hale getirilerek ve metinleri bir arada 
analiz etme kolaylığı elde edilmektedir. Ayrıca, programın kullanışlı olması, metinlerin 
detaylı olarak incelenmesi sağlıklı veri yönetimi bakımından, ayrıntılı içerik analizi ve 
kavramlar arasındaki ilşkiyi kapsamlı olarak sunmasından dolayı tercih edilmiştir . 
Analiz tabloları ve şekiller, insan kaynakları yöneticileri ile yapılan röportaj metinleri 
üzerinde kodlamalar yapılarak elde edilmiştir. Programda kodlama, metinlerin 
sistematik analizini yapmak ve sınıflandırmak için kullanılan bir araçtır (Schönfelder, 
2011: 21; Verbi Software, 2014: 22). 

3. Araştırma Bulguları  
İnsan kaynakları yöneticileriyle yapılan görüşmeler neticesinde toplanan ses 

kayıtlarından elde edilen verilerin kodlanması, temaların bulunması, temaların 
düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması için Maxqda 11 programına 
yüklenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda kod anahtarı kullanılarak kodlama 
yapılmış ve programa tanımlanmıştır. Görüşme sonuçları, metinler halinde 
düzenlenerek kodlamayabilmeye yönelik tek tek okunmuş, her röportaj metni, sözcük, 
cümle veya paragraf gibi anlamları analiz edilerek kodlaması yapılmıştır.  Daha sonra 
kodlar arası ilişkiler göz önünde bulundurarak aynı kodun kişiden kişiye ya da 
sektörden sektöre nasıl farklılaştığı tespit edilmiştir. Tespit edilen ortaklıklardan 
hareketle önce kod kategorileri ardından da şekillere ulaşılmıştır. Yapılan okumalar 
neticesinde "karlılık", "başarı", "hedef", "marka personel ilişkisi", 
"yetenek","verimlilik", "etkinlik", "işveren markası"  ve "performans" kodları 
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oluşturulmuştur. İnsan kaynakları yöneticileriyle yapılan  röportajlar Maxqda 11  paket 
programına aktarılmıştır. Her bir röportajda faktörleri içeren kodlar röportajlar 
içerisinde geçen sözcük, cümle, paragraflar düzeyinde analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Kod İlişkiler Tarayıcısı 
 

 
 

İlk olarak kodların birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiş ve Tablo 1’deki matris 
elde edilmiştir. Bu analize göre çeşitli kodların birbiriyle etkileşime geçme sayıları nicel 
olarak değerlendirilmiş olup; güçlü ve güçsüz ilişki bağlarını göstermiştir. Bu bağlar ise 
çalışmaya katılan yöneticilerin değerlendirmelerinde kullandıkları unsurları ortaya 
çıkarmıştır. Bu matrise göre; marka personel ilişkisi ile başarı, işveren markası ile 
marka personel ilişkisi, verimlilik ile etkinlik kodları birbirleriyle oldukça yüksek 
düzeyde ilişki içerisinde görünmektedir. Bu noktadan hareketle yüksek etkileşimli 
kodların, insan kaynakları yöneticileri için ortak kalıplar oluşturduğundan söz etmemiz 
mümkündür. Buna göre marka personel ilişkisinden bahseden bir yönetici, bu önermeyi 
muhakkak işveren markası ve başarı kodlarıyla kesiştirmektedir. Aynı şekilde 
verimlilikten bahseden bir yönetici de etkinliği aynı söz öbeğinde muhakkak 
kullanmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle bu kodların insan kaynakları yöneticileri için 
ortak kalıplar olduğundan bahsetmek doğru bir tespit gibi görünmektedir. 

Aynı analizden hareketle karlılık ve performans, işveren markası ve karlılık, 
marka personel ilişkisi ile hedef, işveren markası ile hedef kodları birbirleriyle nadiren 
ilişkide olduğu söz konusudur. Buradaki değerlendirmede ise bazı yorumlara yer 
vermek doğru olacaktır. Nitekim etkileşimi düşük ilişkideki kodların bazılarının 
yöneticilerin terimlere yabancılaşarak gereçk hayatta kullanımdan kaçındığı bazılarının 
ise iki terimi yanyana getirmekten özellikle çekindiğinden bahsetmek yanlış bir 
değerlendirme olmayacaktır. Karlılık özellikle insan kaynakları yöneticileri için 
vurgudan kaçınılan bir terim olmakla birlikte; bu birim yöneticileri performans kodu ile 
karlılık kodunu kasıtlı olarak kesiştirmek istemeyebilmektedirler. Performans; 
verimlilik, etkinlik, hedef gibi kodlarla etkileşebilirken karlılık kaçınılan kod haline 
gelmektedir. 

Maxqda ile yapılan analizde elde edilen bir başka değerlendirme ise Kelime 
Bulutu’dur. Kelime Bulutu; röportajlarda kullanılan bütün kelimelerin kullanım 
frekanslarına göre, daha sık kullanılan kelime daha büyük olmak üzere; sık kullanılan 
kelimeler haritasını çıkarmaktadır.Bu röportajlardan oluşturulan kelime bulutu ise Şekil 
2’ deki gibidir. 
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Şekil 2. Kelime Bulutu 

Kelime bulutundan, anlamsız kelimeler, bağlaçlar ve tümleyici kelimeler 
çıkarıldığı zaman; personel, marka, performans ve yetenek kelimeleri öne çıkmaktadır.  
Bu kelimeler ile ilgili olarak; insan kaynakları yöneticilerinin sıklıkla başvurduğu kod 
veya faktörler yorumlaması yapmak yanlış olmayacaktır diyebiliriz. 

Röportajlardan elde edilen bir diğer bulgu ise, kodların, sektörlere göre dağılım 
analizidir. Maxqda konfigürasyon tablosu aracılığıyla yapılan analizde; hangi kodların 
hangi röportajlarda kullanıldığı ve hangilerinden kullanılmadığı, röportaj sahibinin 
çalıştığı sektör öne çıkarılarak değerlendirilmiştir. Bu sayede bazı kodların bazı sektörel 
röportajlarda hiç kullanılmadığı bazılarının ise tüm sektörlerde ortak olarak kullanıldığı 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirme amacıyla; Tablo 2.’de röportajlardan elde 
edilen sektörel konfigürasyon tablosu ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2. Sektörel Konfigürasyon 

 
Bu konfigürasyon tablosunda röportajların ve röportajlardaki kodların röportaj 

yapılan yöneticilerin sektörlerine göre dağılımlarına yer verilmiştir. Genel olarak 
yorumlamak gerekirse; marka personel ilişkisi, yetenek ve performans kodları bütün 
sektörel yöneticilerin ortak kodları iken; bazı kodların bazı sektörlerde daha fazla öne 
çıktığını, bazı sektörlerde ise geri planda kaldığı görülmektdir. Her ne kadar sektörel 
örneklemler genelleme yapmaya sayısal olarak elverişli olmasada, fikir vermesi 
açısından değerlendirilmelerinde sakınca yoktur. Örnek vermek gerekirse, işveren 
markasına değinmeyen tek röportaj üretim sektöründen gelirken, hedef koduna 
değinmeyen iki röportajda bilişim sektöründen çıkmıştır. Aynı şekilde verimlilik 
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koduna değinmeyen tek sektörde inşaat olmuştur. Ancak bunların her birinin ayrı ayrı 
değerlendirilmesi daha doğru sonçlar verecektir. Örneğin; işveren markasına 
değinmeyen üretim sektündeki yöneticinin işveren markası önceliği olmadığı 
düşünüleceği gibi verimlilik koduna değinmeyen inşaat sektörü yöneticisinin verimlilik 
kodu sürekli gündeminde olduğu ve bir bakıma koda yabancılaştığı için verimlilik 
kodunu kullanmadığı varsayılabilir. Haliyle her kodun kullanıldığı ve kullanılmadığı 
röportajların çapraz ve /veya farklı analizlerin yapılmasına genel değerlendirme için 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

Tablo 3. Genel Konfigürasyon 

 
Aynı şekilde Tablo 3’te kod bazlı olarak röportajların geneli değerlendirildiğinde, 

9 kod üzerinden röportajların genel dağılımında dikkat çeken durumlar oluşmuştur. 
Yöneicilerin %13 ü karlılıktan bir kod seviyesinde bahsetmemiştir. Aynı şekilde yine % 
13’ü başarıdan bir kod seviyesinde bahsetmemiştir. İnsan kaynakları yöneticilerinin 
%8.7’si hedef faktöründen %4.35’i verimlilik faktöründen, %4.35’i işveren markası 
faktöründen bir kod seviyesinde bahsetmemiştir. Marka personel ilişkisi, yetenek ve 
performans bütün sektörel röportajların ortak kodları gibi görünmekte olup, etkinlik ise 
yöneticilerin  %21.6’sı tarafından bir kod seviyesinde değinilmeyen faktörü olmuştur.  

 
Şekil 3. Tek Vaka Modeli Haritası 
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Yapılan kodlamalara ilişkin Maxqda tek vaka modeli haritası Şekil 3'te 
gösterildiği gibi oluşmuştur. Yapılan röportajlar sonucu elde edilen görüşme formların 
değerlendirilmesiyle kodlar oluşturmuştur. Kodlar, görüşme formlarının Maxqda nitel 
araştırma paket programına yüklenmesinden sonra, metin içerisinde geçen sözcük, 
cümle, paragraflar okuma sırasında hangi temel kod ile ilişkiliyse o koda ilişkin 
işaretlemenin yapılmasıyla tek vaka modeli haritası oluşturulmuştur. Şekil 3'te 
gösterilen tek vaka modeli haritasına göre yapılan röportajların sonucunda "yetenek" ve 
"marka personel ilişkisi" ile ilgili kodlamaların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu 
kodları sırasıyla “performans”, “işveren markası” ve “hedef” kodları izlemektedir. 
Ağırlıklarına göre röportajdaki diğer kodların dağılım sıralaması şekil 3’de 
gösterilmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 
İşletmelerin temel güdülerinden biri, rekabet gücü elde ederek büyümeye teşebbüs 

etmektir. Büyümeyi amaç edinen işletmeler, önceliği insanlara vermek gerektiğinin 
farkına varmıştır. Özellikle farklı coğrafya ve kültürlerde görev yapabilecek personel 
bulma, yetiştirme ve elde tutma konularında işletmelerin çok başarılı oldukları 
söylenemez. Yetenek perspektifi birçok işletmenin doğal özellikleri arasında yer 
almamaktadır.Yeni satış ve pazarlama stratejileri, yeni ürün geliştirme çabaları, 
inovasyon, yatırım alanları yaratma arayışları, satınalma ve birleşmeler, işveren markası 
yaratma çalışmaları, yetenek yönetimi stratejileri büyüme güdüsü sonucu takip edilen 
yöntemlerden bazılarıdır. İşletmelerin kimlik anlayışı temel yeteneklerden çok stratejik 
iş birimleri olarak adlandırılan pazar odaklı oluşumlar çevresinde belirlenmektedir. 
İşletmelerin nihai ürün üzerinde odaklanması kuşkusuz kaçınılmazdır, ama bunun 
mutlaka temel yetenekler üzerinde ciddi şekilde odaklanmayla tamamlanması gerekir. 
İşletmeler artık yalnızca bir ürün ya da hizmetler portföyü olarak değil, aynı zamanda 
bir yetenekler portföyü olarak görülmelidir. Güçlü ve yetenekli bir insan kaynağı 
işverenin markasıdır. Mükemmel işletmeler, yetenekleri çekmek ve elde tutmak için, 
güçlü işveren markasını ön plana çıkarıp yetenek yönetimi uygulamaları ve stratejilerini 
sürekli geliştirir. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmesi ve başarılı olabilmesi için insan 
kaynağını en verimli şekilde yönetmesi ve yetenekleri elde tutması gerekir. Bu nedenle, 
yeteneklerin kişisel gelişimi için kariyer imkanları sunan ve fırsat tanıyan, fikirlerine 
önem veren, yönetime katılımcı olmalarına teşvik eden ve yeteneklerin değerli 
olduklarını hissettiren bir işletme olmaları gerekir. 

Çalışmalardan ve değerlendirmelerden ulaşılan sonuca göre, işveren markası, 
çalışanlar ve gelecekteki muhtemel adaylar olarak şirketin imajı için tasarlanmış 
bütüncül bir süreçtir. Backhaus ve Tikoo’ya göre (2004) işveren markası, çalışanın algı 
ve farkındalığını başarmak için, hedeflenmiş uzun dönem stratejisi olarak ön plana 
çıkmaktadır. İnsan kaynakları yöneticileri, işveren markası uygulamalarıyla mevcut 
çalışanları yönetmeyi ve organizasyonla bütünleştirmeyi amaçlamaktadır (Balmer & 
Gray, 2003). Çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleri işletmenin en önemli rekabet 
kaynağı haline gelmiştir. Çelik ve Zaim (2011) ise çalışmasında, yetenek savaşlarını 
değerlendirerek en iyi yetenek yönetimi yaklaşımının işletmeye özel olduğunu, başarılı 
bir şekilde uygulanması için ise tüm çalışanlar tarafından özveriyle desteklenmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Her işletmenin işveren markasını odak noktasına alıp, ürünleri 
ve hizmetlerini, iç ve dış müşterilerine yönelik çalışmalarını sürdürmesi ve geliştirmesi 
gerekmektedir. Bu gereklilik özellikle rekabetçi yapının temel özelliklerinden biri 
olarak işletmelerin karşısına çıkmaktadır. Bu nedenle işveren markası ve yetenek 
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yönetimine yönelik stratejik planlama yapılması ve yönetim ile iletişimi geliştirmeye 
yönelik iletişim kanallarının yaygınlaşması yönünde çalışılmalıdır. Yeteneklere doğru 
stratejiler uygulanarak yönetilmesi performansını etkileyecek böylelikle işletmelerin 
işveren markası etkisini arttıracaktır. Küreselleşme konusu da işletmelerin yetenekli 
çalışan ihtiyacını giderek arttırmaktadır. Yetenekli çalışan sıkıntısı, dünya çapında bir 
yetenek avı başlatılmasına neden olmuştur. İşletmelerin en büyük endişesi ise gelecekte 
yetenekli çalışan bulma konusundadır. Performans yönetiminde değişen küresel anlayış 
ile birlikte yetenek yönetimin işveren markasına faydası ve yetenekli çalışanların 
işletme performansına katkısı yadsınamaz bir süreçtir. Yetenekleri yönetmek ve elde 
tutmak, yüksek performans düzeylerine sahip yeteneklerin işletmede bulunması, 
işverenin markasına yapmış olduğu en iyi yatırımdır. İşveren markasının hedef kitlesi iç 
ve dış müşteriler ile potansiyel çalışanlardır. Mevcut çalışanların işveren markası 
tarafından tatmini çalışan bağlılığını sağlayacak böylelikle müşteri tatmini ve müşteri 
bağlılığı da karlılığa etki edecektir.  

Çalışmada Türkiye’nin önde gelen ve yaygın olan sektörlerin (üretim, sağlık, 
perakende, lojistik, inşaat, hizmet, gıda ve bilişim) insan kaynakları yöneticileriyle 
yapılan röportajların sonucu değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde yetenek ve 
marka personel ilişkisi kavramının yoğun olarak birlikte kullanıldığı görülmüştür. İnsan 
kaynakları yöneticileri ile yapılan röportajlarda personel, marka, performans ve yetenek 
kelimelerini çok sık tekrarladıkları, işveren markası ve yetenek performans süreçlerini 
yönetilirken marka personel ilişkisi, yetenek ve performans kavramıyla ilişkilendirildiği 
tespit edilmiştir. İşveren markası yönetimi, strateji ve uygulamalarına yönelik Doğru ve 
Çakir (2015) yaptığı çalışmada, “Şirketler ve şirketlerin insan kaynakları yöneticileri 
işveren markası yönetim strateji ve uygulamalarını şirket içinde ve dışındaki ihtiyaç ve 
beklentilere göre şekillendirmektedirler. Ayrıca şirketler; işveren markası stratejilerini 
merkez noktalarında konumlandırarak, departmanlar arasındaki etkileşim ve 
entegrasyonu da sağlamaktadırlar” diye bahsederek işveren markasının insan kaynakları 
öğelerinin stratejideki önemini bu çalışmadaki sonuçlarla paralel olarak 
değerlendirmiştir.  

İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımının üzerinde durduğu çalışma yöntemleri 
arasında etkinlik ve verimlilik ön plandadır. Ayrıca işletme hedefleri, karlılığı ve 
çalışanların başarısı birbirinden ayrı düşünülemez. İnsan kaynaklarının fonksiyonları 
açısından; marka personel ilişkisi, yetenek, performans ve işveren markası kavramları 
da birbirini destekleyici şekilde ele alınmaktadır. İşletmelerin sahip olduğu kaynaklar 
düşünüldüğünde; işletmenin maddi kaynakları ne kadar güçlü olursa olsun işveren 
markası açısından olumlu bir izlenime ve insan kaynağı açısından yeterli yetkinliğe, 
yetenekli personele sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. İşveren markasını 
önemsemeyen işletme, motivasyonu düşük ve isteksiz çalışanlarla, işletmenin 
hedeflerine ulaşması, verimlilik, iş kalitesi ve diğer işletmelerle rekabet edebilmesi 
açısından zorlanmaktadır. Bu yönüyle insan kaynakları yönetiminin temel amacı olan 
verimliliği arttırmak için; değişen iç ve dış çevre koşullarını yeni yönetim teknikleriyle 
uyumlaştırarak yönetmek gerekir.  

Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, işletmelerin işveren markasına yönelik 
çalışmalar yapması ile yeteneğin performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu öne 
sürülebilir. İnsan kaynakları yöneticileri ile yapılan röportajlarda personel, marka, 
performans ve yetenek kelimelerini çok sık tekrarladıkları, işveren markası ve yetenek 
performans süreçlerini yönetilirken marka personel ilişkisi, yetenek ve performans 
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kavramıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu ilişkinin belirleyicisi olarak yetenek ve 
marka personel ilişkisi kapsamında işveren markasının üzerinde durulmalıdır.  
Araştırmada bazı kısıtlardan da söz edilebilir. Araştırma 5 aylık zaman dilimini 
kapsamaktadır. Belirlenen sektörlerde sadece insan kaynakları yöneticileriyle röportaj 
yapılmıştır. Bir sonraki çalışmada işverenlerin görüşleri de değerlendirilebilir ve sektör 
sınırlaması yapılabilir. Aynı konu üzerinden nicel çalışma yapılıp sonuçlar 
karşılaştırılabilir. Araştırmanın kısıtları aynı zamanda bu alanda yapılabilecek başka 
araştırmalar için öneri niteliği taşımaktadır. 

Son olarak, insan kaynakları uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlardan biri, yetenekler ve işveren markası arasında güçlü bir ilişki kurulması 
yönündedir. Bu konuda önemli rekabet üstünlüğü yaratacak olan işveren markası ve 
yetenek yönetimi unsurlarını göz ardı etmemelidir. İşveren markasına stratejik bakış 
açısı başarıyı; yetenekli personele stratejik önem vermek ise işletmelerin uzun dönemli 
yüksek kurumsal performans sağlaması açısından önemlidir.  
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Extensive Summary  
 

Introduction 

Brands are deemed as one of the most important intangible assets of enterprises. 
As a product of an enterprise, a brand is its most valuable feature which functions to 
distinguish the enterprise from its competitors. One of the most important values, an 
enterprise may get through branding is to improve enterprise’s reputation by creating a 
positive image in the minds of target groups. One of the key target groups of enterprises 
is their existing and potential employees. Brands study on escalating value of brands in 
order to increase current employees’ performances and to become an attraction center 
for talented employees as employer. Hypothetically these studies are referred as 
employer brand as a whole. Employer brand and talent management have become more 
important in terms of strategic human resources management. Objective is to ensure 
competition by people’s hands. Enterprises’ duties and liabilities at this point are to 
attract talented people to enterprise and to create strategies and policies forming 
required vision in keeping those talented people (Pogorzelski et. al., 201:23). Employer 
brand concept has been mentioned in 1990s during talent wars (Clarke, 2009:33). Talent 
wars appeared due to socio-political, demographical, technological and economical 
changes happened in the country. With these wars, number and efficiency of labor being 
qualified decreased and therefore many burdens are experienced (Doğru & Çakir, 
2015:675). Employer brand is a fact ensuring differentiation of an enterprise as an 
employer. According to Balmer and Gray (2003:975), there is a rising awareness that 
brands serve as a strong and leading instrument to various partners for some several 
purposes including employment and consumers’ buying behavior. Lloyd on the other 
hand defined employer brand as ‘a place where existing and potential employees wish 
to work’ (Berthon et. al., 2005:156). Employer brand is a key structure of human 
resources function, supporting the optimum strategy in accordance with enterprise’s 
culture, value and vision (Vardarlier & Taşçi, 2017: 874). Human resources 
management effectiveness and efficiency are about administering functions in harmony 
with each other. To this end, functions are to select and employ most convenient 
personnel in accordance with qualifications of the job, to measure, evaluate and reward 
within the scope of performance management, to target maximum yield from human 
resources due to its role in fields such as employer brand in keeping talented people as 
well as training and developing them. Employer brand is a matter so highly important 
that cannot be neglected and will be taken in agendas by enterprises since it is a process 
to create a brand for currently working and potential employees. The purpose of this 
study is to uncover the interaction of employers’ brands with talented employees. The 
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interaction of these concepts with each other was evaluated and interaction between the 
employer brand and talented employees was tried to be explained.  

Methodology  

With this study, it was tried to be explored how an enterprise’s HR talents give its 
shape to employer brand. It was taken as a case study from employer brand and talent 
performance process perspective and qualitative analysis technique was used. This 
exploratory and descriptive research has been done by making 21 in-depth interviews 
with HR managers of enterprises from various sectors having 150 to 300 employees as 
size. Many different studies were used to evaluate employer brands and talent 
managements of enterprises and evaluations in these studies were considered. After 
evaluation, statements from “Employer Attractiveness Scale (EmpAt Scale)” developed 
by Berthon et. al. (2005) and studies of Amber and Barrow (1996), Knox and Freeman 
(2006) and Backhaus and Tikoo (2004) about employer brand were also used during 
these interviews in order not to deviate from fundamental question of this research. 
Interview questionnaire forms were created by using “Talent Management Scale” by 
Tutar, Altonöz and Çöp (2011) selected among other talent management scales, studies 
by Balyejjusa (2014), Akar (2012) and Davies & Davies (2010) upon literature search. 
By this way, answers to following questions were sought in this research;  

-‐ Importance for enterprises to focus on operational effectiveness, success and 
efficiency factors in order to achieve their strategic goals,  

-‐ How is the relationship between talented employees’ roles in critical success 
factors and firm’s targets,  

-‐ How does effective and efficient use of HR influence employer brand and 
profitability,  

-‐ Importance of talent management in enterprises,  
-‐ How should performance assessment be for talented personnel and how does it 

apply,  
-‐ What is the relationship between brand and personnel,  
-‐ On what scale do firm’s relationship with its employees as well as employee’s 

view about firm have influence on the brand.  
Sticking to the flow of interview prepared earlier, semi-structured in-depth 

interview technique was used. The reason why semi-structured interview technique was 
used in collecting research data was because when HR managers are declaring their 
comments on employer brand and talent performance process, maintaining the process 
by sticking to interview forms prepared earlier allows a more systematic progress. This 
technique was also useful to the person who was running the interview for providing 
standardization and flexibility at a certain level (Yildirim & Şimşek, 2011: 152; Ekiz, 
2003:25). Interviews were done from January to May 2017. In line with the 
arrangements with managers selected by purpose-based sampling method, 45 – 60 
minute in-depth interviews were made. Sound recordings nearly 1200 minutes were 
taken in total during these interviews. HR Managers’ opinions were noted on interview 
forms during these interviews and sound records were turned into word-to-word written 
transcriptions and collected data were analyzed by Maxqda 11, one of the computer 
aided qualitative data analysis software programs. Thanks to this software, interview 
texts were put into a certain systematic. Analysis tables and diagrams were obtained by 
doing coding on straight texts of interviews made with HR managers.     
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Findings  

Interviews with HR managers were uploaded to Maxqda 11 software in order to 
encode data obtained from sound recordings collected as a result of these interviews, to 
find and arrange themes and to identify and interpret findings. In line with expert views, 
a code key was used for encoding and it was identified to software. Interview results 
were read one by one for ability to encode upon organizing in the form of written texts 
and text of each interview has been encoded upon analysis of its meanings such as text, 
word, sentence or paragraph. Afterwards, how the same code would differ from person 
to person and/or sector to sector, considering relationships between codes. Using 
common grounds identified, firstly code categories and then diagrams were reached. As 
a result of readings, “profitability”, “success”, “target”, “brand – employee 
relationship”, “talent”, “efficiency”, “effectiveness”, “employer brand” and 
“performance” codes were created. Interviews done with HR managers were uploaded 
to Maxqda 11 package software. Codes including factors of each interview were 
analyzed at the level of words, sentences and paragraphs mentioned in the interviews. 
Firstly the interrelationship between codes was analyzed. In such analysis, number of 
interaction between various codes was quantitatively evaluated and it showed strong 
and weak relationship ties. These ties revealed the facts used by participant managers in 
their evaluations. According to this matrix, codes of brand-employee relationship and 
success, employer brand and brand-employee relationship, efficiency and effectiveness 
were in a significantly high correlation. From this point, it is possible for us to say that 
highly interacted codes create common patterns for HR managers. Accordingly a 
manager mentioning about brand-employee relationship intersects this hypothesis 
certainly with employer brand and success codes. Likewise, a manager mentioning 
about efficiency also uses effectiveness in the same phrase for sure. In the light of these 
conclusions, it seems a correct determination to say that these codes are common 
patterns for HR managers.  

Conclusion  

In this study, results of interviews done with human resources managers from 
Turkey’s leading and common sectors (production, health, retail, logistics, construction, 
services, food and informatics) were analyzed. As a result of this analysis, it is seen that 
talent and brand employee relationship concepts were used together frequently. It is 
found that HR managers repeated the words; employee, brand, performance and talent 
so frequently during their interviews and in managing employer brand and talent 
performance processes, brand- employee relationship was correlated with talent and 
performance concept. As the indicator of this correlation, employer brand should be 
emphasized within the scope of talent and brand employee relationship. According to 
findings of this research, it may be suggested that there is a significant correlation 
between enterprises’ studies on employer brand and talent’s performance. There were 
some limitations in this research. It includes a 5-month period. Interviews were done 
with only HR managers from predetermined sectors. In further studies, employers’ 
opinions may be analyzed and sector limitation may be applied. A quantitative study 
may be done over the same subject and conclusions may be compared. Limitations of 
this research also have the quality of recommendation for further studies in this field.             
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Özet 
Örgütsel demokrasi bireyin işi, çalışma arkadaşları ve işyeri koşullarına ilişkin 

düşüncelerinde değişimler yoluyla iş tatminini olumlu etkileyebilir. Örgütsel demokrasi 
algısının iş tatminine etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı 
hastane çalışanlarının örgütsel demokrasi algılarının iş tatmini düzeyine etkisinin 
incelenmesidir. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemi bir üniversite hastanesinde 
çalışan 405 kişiden oluşmuştur. Veriler, Örgütsel Demokrasi Ölçeği, İş Tatmini Ölçeği 
ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Veriler, bilgisayarda korelasyon, regresyon, 
bağımsız gruplarda t testi ve One Way ANOVA ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda Örgütsel demokrasi algısı arttıkça iş tatmininin artabileceği ve çalışanların iş 
tatmin düzeylerinin arttırılmasında örgütsel demokrasinin bir araç olarak 
kullanılabileceği şeklinde bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Örgütsel demokrasi algısı 
ile iş tatmini arasında pozitif yönde önemli bir ilişki bulunmuştur (r=.622;p<0.001).  
Örgütsel Demokrasi algısı iş tatmini düzeyini olumlu yönde etkilemektedir (Düzeltilmiş 
R2 =.388).  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Demokrasi Algısı, İş Tatmini, Hastane Çalışanları 
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Abstract 

Organizational democracy can have a positive impact on job satisfaction through 
changes in the individuals’ opinions on their job, colleagues and workplace conditions. 
The number of studies examining the effect of organizational democracy perception on 
job satisfaction is limited. The aim of this study is to examine the effect of organization 
democracy perceptions of hospital staff members on their job satisfaction levels. The 
sample of this descriptive study comprises of 405 participants working in a university 
hospital. Data were collected via Organizational Democracy Scale, Job Satisfaction 
Scale and a demographic data form. Data were analysed on computer using 
correlation, regression, independent samples t test and One Way ANOVA. As a result of 
the analyses, it has been concluded that job satisfaction increases as organizational 
democracy perception increases and that organizational democracy can be used as a 
tool in increasing employees’ job satisfaction levels. A positive and significant 
relationship was found between perceptions towards organizational democracy and job 
satisfaction (r=.622;p<0.001). Organizational democracy perception affects job 
satisfaction level positively (Adjusted R2 =.388).  
Keywords: Organizational Democracy Perception, Job Satisfaction, Hospital Staff  

1. Giriş 
Demokrasi, “halkın halk tarafından idaresi” (Duverger, 1993, s. 6) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Genel bir siyaset ve yönetim aracı olan demokrasinin örgütsel 
düzeyde uygulanmasına örgütsel demokrasi denilmektedir. Bütün dünyada 1990’lardan 
sonra politik demokrasideki artışa paralel olarak örgütsel düzeyde de demokrasiye ilgi 
artmıştır. Bu ilgi özellikle karar süreçlerine katılma ve işgören katılımıyla oluşan 
kurullarla yönetimi güçlendirme uygulamaları şeklinde görülmektedir (Harrison ve 
Freeman, 2004, s. 49). ‘Örgütsel demokrasi’, ‘işgören katılımı’, ‘katılımcı yönetim’, 
‘karar vermeye katılım’, ‘çalışan kontrolü’, ‘kendi kendini yönetme’,  ‘iş yeri 
demokrasisi’ ve ‘endüstriyel demokrasi’ kavramları birbirlerine yakın kavramlar olup 
birbirlerinin yerine ve “örgütsel demokrasi” kavramının yerine de kullanılabilen 
kavramlardır (Cheney, 1995, s. 168; McGregor, 2005, s. 19). Buna göre örgütsel 
demokrasiye sahip kurumlar, çalışanların taktiksel ya da stratejik düzeyde karar verme 
süreçlerine katılımının kurumsal hale geldiği bir örgüt ortamına sahip olan kurumlar 
olarak tanımlanmaktadır (Verdorfer, ve diğ., 2012, s. 431). Örgütsel demokrasi 
kavramının, çalışan katılımı ve memnuniyeti, artan paydaş taahhüdü, yüksek düzeyde 
yenilik ve gelişen örgütsel performans ile sık sık ilişkilendirildiği görülmektedir.  

Cheney (1995, s. 170-171),  örgütsel demokrasiyi, “organizasyonun amaçlarına 
olduğu kadar bireylerin amaçlarına ve duygularına gerçekten değer veren, örgütün 
önemli seçimlerine katkı sağlamaya yönelik bireyleri teşvik eden, örgütün faaliyet ve 
politikalarının grup tarafından düzenlenmesine izin veren bir yönetişim sistemi olarak” 
tanımlamaktadır. Gordenand Infante (1987) ‘a göre örgütsel demokrasi, örgüt üyelerinin 
fikirlerini seslendirmelerine ve karar verme süreçlerine dâhil olmalarına olanak tanır. 
Bu durumda, katılım ve ses, örgütsel demokrasinin iki temel nitelikleridir (Stohl ve 
Cheney, 2001). Yazdani (2010:56) örgütsel demokrasinin ilkeleri bağlamında “ ... İş 
görenlerin sesinin yükselmesi” dir demektedir. Kerr (2004, s.84) Örgütsel 
demokrasinin, yönetilene karşı sorumluluğu, katılımda eşit hakkı, yönetilenin temsilini 
ve bilginin serbest dolaşımını içerdiğini ifade etmektedir. 



 
 

T. Geçkil – A. T. Akpınar – Y. Taş 9/4 (2017) 649-674 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

651 

Kerr (2004:81) Örgütsel demokrasinin faydaları abartılmış mı? sorusu ile örgütsel 
demokrasinin kendisinden beklenenlere cevap verebilme durumunu sorgulamış ve 
cevabında örgütsel demokrasinin faydalarını gerçek olduğunu ifade ettikten sonra 
başlangıçta düşünülen kadar belirgin ve kolay olmayacağını ifade etmiştir. Aynı 
çalışmasında örgütsel demokrasinin organizasyonlardaki sorununun tam ve doğru 
olarak uygulama olduğunu da ifade etmektedir ( Kerr, 2004, s.93). Öte yandan bazı 
uzmanlar, gerçekte, örgütlerde demokratik değerlerin ve uygulamaların 
benimsenmesinin siyasi ve hatta ahlaki olarak kaçınılmaz olduğuna karar vermişlerdir 
(Collins, 1997) demektedirler. Örgütsel demokrasi her örgütte körü körüne uygulanacak 
bir model değildir. Demokratik örgütü oluşturmanın başlangıç noktası olan ideal bir iş 
modeli için rekabetçi bir strateji, yüksek değerler ve birinci sınıf hizmet kalitesine 
odaklanma gerekir. Bu iş modeli eşitlik, kendini yönetme, şeffaflık, adalet gibi esaslar 
üzerine kurulmalıdır (Desai, 2009). Örgütsel demokrasinin uygulanabilmesi için 
örgütün içyapısında da bazı kolaylaştırıcılara ihtiyaç vardır. Bunlar örgütsel demokrasi 
ilkelerinin örgüte yerleşmesini ve yaşamasını sağlayacak ön koşullardır ve en önemli iki 
tanesi örgütsel iklim ve örgütsel kültürdür (Geçkil 2013, s.26). Koçel (2003,s.31) “... 
her yönetim kavram ve tekniğinin uygulanması ilgili organizasyon kültürü ile birlikte 
düşünülmelidir" demektedir.  

Örgütsel demokrasi kavramı ilk olarak (endüstriyel demokrasi adıyla) Sidney ve 
Beatrice Webb tarafından 1897 yılında kullanılmıştır (Müller-Jentsch, 2008, s.261). 
Kavram alan yazına kazandırıldığı dönemden bu yana konunun önemi vurgulanmakla 
birlikte ölçümü için geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş araç geliştirilmesi çok yenidir 
(Geçkil ve Tikici, 2015). Geçkil ve Tikici (2015) yaptıkları “örgütsel demokrasi ölçeği 
geliştirme çalışması” adlı eserlerinde örgütsel demokrasinin beş boyutu olduğunu 
(katılım-eleştiri, şeffaflık, adalet, eşitlik ve hesap verebilirlik) ortaya koymuşlar ve 
örgütsel demokrasi ölçeğini geliştirmişlerdir (Geçkil ve Tikici, 2015, s.61-62). Bu 
boyutlardan ilki çalışanların karar süreçlerine katılımını ve örgütte yanlış giden şeyleri 
eleştirebilmelerini ifade eden katılım-eleştiridir. İkincisi örgütün insan kaynağının 
kendileri ile ilgili ve kendileri etrafında olup bitenlerden haberdar olmalarını ifade eden 
şeffaflık boyutudur. Üçüncü boyut, adalet boyutudur. Örgütsel düzeyde adalet, 
kazanımların dağıtılması, dağıtım kararlarının alınmasında kullanılan prosedürler ve 
bireyler arasındaki etkileşimin getirdikleri ile ilgili geliştirilen kurallar ve sosyal 
normlarla açıklanmaktadır. Dördüncü boyut olan eşitlik koşulları eşit olanın eşit işleme 
ve muameleye tabi tutulması olarak ele alınmasıdır. Son boyut ise alınan kararlar, 
yapılan harcamalar ve örgütle ilgili diğer tasarruflar için hesap vermeyi ve bunlar için 
hesap sorabilmeyi ifade eden hesap verebilirliktir (Geçkil ve Tikici, 2015, s.45-49). 
Örgütsel demokrasi ölçeği ile iş tatmini (Kesen, 2015a), çalışan performansı (Kesen,  
2015b), iç girişimcilik performansı (Bakan, Kara  ve Güler, 2017), örgütsel vatandaşlık 
davranışları (Geçkil ve Tikici, 2016a), psikolojik sermaye (Geçkil ve diğ., 2016b) 
ilişkisini inceleyen çalışmalar yapılmıştır.  

Endüstri/örgüt psikolojisinin en önemli konularından birisi olan iş tatmini 
(Akpınar ve diğ., 2013,s.28)1960’lı yıllardan itibaren yoğun bir biçimde inceleme 
konusu olmuştur. Bu inceleme 70’li yıllarda iyice artmaya başlamış 80’li yıllarda doruk 
noktasına çıkmış ama 90’larda (Spector ve diğ., 2009,s.31) ve sonraki on yıllarda da 
yoğun bir biçimde devam etmiştir. Bu hareketin öncülleri –Likert (1967), Maslow 
(1965), McGregor (1966) ve Roethlisberger ve Dickson (1939)’dur (Spector ve diğ., 
2009, s.29). Locke (1976, s.1304) iş tatminini, “ ... kişinin kendi işini ve iş 
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deneyimlerini değerlendirmesinin sonucunda ortaya çıkan keyifli ya da olumlu duygusal 
durum” olarak tanımlıyor. Robbins ve Judge ise (2014, s.77) “işin özelliklerinin 
değerlendirilmesi sonucu oluşan iş hakkındaki olumlu his” olarak tanımlıyor. Can, 
Azizoğlu ve Aydın (2015, s. 94) İş tatmini için “Bireyin işine karşı duyduğu olumlu 
duygular ya da memnuniyet” demektedir. Şimşek, Akgemci ve Çelik ise (2011, s.202) 
iş tatminini “ işten elde edilen maddi çıkarlar ve işgörenin beraber çalışmaktan zevk 
aldığı iş arkadaşları ile bir eser meydana getirmesinin sağladığı mutluluk” olarak 
tanımlamışlardır.  

İş tatmini bireyde işine ve işyerine karşı oluşan tutum türlerinden biridir. Tutumlar 
nesneler, olaylar ya da insanlar hakkında -olumlu ya da olumsuz- değerlendirme içeren 
ifadelerdir. İş tatmin düzeyi yüksek bir kişi, işi hakkında olumlu duygulara sahipken, iş 
tatmin düzeyi düşük bir kişi ise iş hakkında olumlu duygulara sahip değildir. İş tatmini 
çeşitli boyutlardan oluşan küresel bir kavram niteliğindedir. Bu boyutlar ücret, terfiler, 
çalışma arkadaşları, yönetim ve işin kendisi olarak tanımlanmıştır. Tanınma, çalışma 
koşulları ile şirket ve yönetim (Spector ve diğ., 2009, s.32), kişilik özellikleri (Robbins 
ve Judge, 2014, s.82), iş özellikleri (Spector ve diğ., 2009, s.49-50) de bu boyutlara 
ilave edilen faktörlerdir. Araştırmacılar genel olarak iş tatminini içsel ve dışsal unsurlara 
ayırmaktadırlar: Ücret ve terfiler dışsal faktörler olarak değerlendirilirken, çalışma 
arkadaşları, yönetim ve işin kendisi içsel faktörler olarak kabul edilmektedir(Spector ve 
diğ., 2009, s.32).   

Kişinin işinden doyum sağlaması, onun hem organik hem de psikolojik varlığı 
için önemlidir. İş doyumsuzluğunda, beden ve ruh sağlığının bozulması, işe gitmede 
isteksizlik, işi bırakma, iş ortamında olumsuz sosyal ilişkiler içine girme, verimliliğin 
düşmesi ve iş dışı yaşamını doğrudan olumsuz etkilemesi gibi sonuçların ortaya 
çıkabileceği düşünüldüğünde bu kavramın bireyin yaşamında ne kadar önemli olduğu 
açıkça görülmektedir (Akpınar, Taş ve Okur, 2013, s. 174; Telman ve Ünsal, 2004, s. 64 
Akt.iç Karababa ve  Kapıkıran, 2014, s.139;Uçkun ve Pelit 2003).  

Bireyin iş tatmin düzeyinin yüksek(iş tatmini) oluşunun tersi düşük iş tatmin (iş 
tatminsizliği değil) düzeyidir. Genel olarak iş tatmininin yüksek ya da düşük olması 
çıkış, söz hakkı, sadakat ve ihmal olarak ifade edilen dört çeşit çalışan tepkisine neden 
olur (Robbins ve Judge, 2014, s. 83-84). Yüksek iş tatmini; yüksek iş performansı, 
örgütsel bağlılık, artan örgütsel vatandaşlık davranışları, azalan devamsızlık ve yüksek 
yaşam doyumu gibi işe, işyerine ve bireyin kendisine dönük olumlu etkilere neden olur.  
Düşük iş tatmini ise artan personel devir hızı, artan devamsızlık, işten ayrılmayı, iş 
yerinde sapkın davranışlara yönelmeyi ve pasif bir biçimde koşulların daha kötüye 
gitmesine göz yumma gibi davranışsal problemlere neden olabilir. 

Örgütsel işbirliğinin belirleyicilerinden birisi olan iş tatmini (diğerleri arasında iş 
performansı, örgütsel destek algısı ve çalışanların bağlılığı sayılabilir), çalışanların 
örgütlerine karşı geliştirdikleri davranışlardan biridir. Bu davranış biçiminin 
etkileyicileri olduğu gibi bu davranış biçiminden etkilenen değişkenler de vardır. 
Örgütsel demokrasinin iş tatmini üzerinde yordama gücü olan değişkenlerden olması da 
muhtemeldir. Çünkü örgütsel demokrasi çalışma ortamına ilişkin önemli değişikliklere 
sebep olarak bireyin işine, çalışma arkadaşlarına ve çalışma koşullarına ilişkin 
düşüncelerinde olumlu değişimlere yol açabilir. Ayrıca örgütsel kültür ve örgütsel iklim 
üzerindeki olumlu değiştirme etkisi ile de şirket ve yönetim yapısında çalışanlar 
açısından olumlu algılamalara yol açacak gelişmelere neden olacaktır.  
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Çalışanların örgütsel demokrasi algılarının işe ve iş yerine ait özelliklerden 
etkileneceği gibi bireyin demografik değişkenlerine göre de farklılık göstereceği 
beklentisi bir numaralı hipotezi doğurmuştur. 

H1 Çalışanların cinsiyet, yaş, meslek, mesleki deneyim yılı, medeni durum ve 
gelir seviyesine göre örgütsel demokrasi düzeyleri arasında farklılıklar vardır. 

Kişilik ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere dünya ölçeğinde yapılan 
araştırmalar çoğunlukla kişilik özelliklerinin tatmini etkilediğini göstermiştir. Pozitif 
etkililikleri yüksek, negatif etkililikleri düşük ve pozitif temel kişisel değerlendirmeleri-
pozitif öz benlik değerlendirmeleri- olan bireylerin işlerinden tatmin duyma olasılıkları 
daha yüksektir (Robbins ve Judge, 2014, s. 82-83; Spector ve diğ., 2009, s.48).  Kişilik 
özelliklerine paralel biçimde bireyin işine karşı duyduğu olumlu duygular onun 
demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? Bu durum aşağıda ifade 
edilen H2 hipotezine dayanak oluşturmuştur. 

H2 Çalışanların cinsiyet, yaş, meslek, mesleki deneyim yılı, medeni durum ve gelir 
seviyesine göre iş tatmini düzeyleri arasında farklılıklar vardır.  

Örgütlerde demokratik uygulamaların çalışanların ‘sesinin yükselmesi’ ne, bilgi 
ve becerilerinin gelişmesine olanak verdiğini, böylece çalışanların işlevsel olmayan 
davranışlarını azalttığını, örgütsel bağlılığı arttırdığını, örgütün verimliliğini ve 
performansını geliştirmektedir (Yazdani, 2010, s.54). Weber, Unterrainer ve höge 
(2008), organizasyonlardaki demokratik değerlerin çalışanların sosyal yönden sorumlu 
ve demokratik olarak hareket etmeye hazır olma durumlarını beslediğini 
vurgulamaktadırlar. Örgütsel demokrasi ücret ve terfiler ile çalışma arkadaşları, yönetim 
ve işin kendisinde köklü değişimler yaparak iş tatmin düzeyini etkiler. Bu nedenle 
araştırmanın aşağıda ifade edilen 3. hipotezi belirlenmiştir. 

H3  Örgütsel demokrasi iş tatmin seviyesini pozitif olarak etkiler. 
2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın tipi ve amacı, araştırma için kullanılan veri toplama 
aracı, araştırmanın yürütüldüğü örneklem ve bu örneklemin seçildiği evren, verilerin 
analizinde kullanılan istatistiksel teknikler ve araştırmanın sınırlılıkları incelenmiştir. 

2.1. Araştırmanın tipi ve amacı 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örgütsel demokrasi ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi ve örgütsel demokrasinin iş tatminini ne düzeyde yordadığının ortaya 
konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın bağımlı değişkeni iş tatmini, 
bağımsız değişkeni ise örgütsel demokrasi olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların 
demografik değişkenleri ile örgütsel demokrasi ve iş tatmini ilişkileri ve bu iki değişken 
arasındaki etkileşimde demografik değişkenlerin rolü de bu çalışmada araştırılmıştır. 

2.2.Veri toplama araçları 

Veriler üç bölümden oluşan bir veri toplama aracı yoluyla toplanmıştır. Birinci 
bölümde katılımcılara ait demografik verilerin toplandığı altı soruluk bir anket formu, 
ikinci bölümde örgütsel demokrasi ölçeği ve üçüncü bölümde İş tatmin ölçeği 
kullanılmıştır.  
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Örgütsel demokrasi ölçeği Geçkil ve Tikici (2015, s. 69) tarafından geliştirilen 
beş boyutlu 28 ifadeli beşli Likert tipinde bir ölçektir. Çalışanların kurumlarına ilişkin 
örgütsel demokrasi algılarını ölçmek için geliştirilmiş olan ölçeğin; Test-tekrar test 
korelasyon katsayısı r=.87 (p<.001), benzer ölçek ile korelasyonu .80 (p<0.001) ve 
Cronbach α değeri .95 olarak rapor edilmiştir(Geçkil ve Tikici 2015:63-67). Ölçek 
boyutları Katılım-Eleştiri 8, Şeffaflık boyutu 6, Adalet 5, Eşitlik 6 ve hesap verebilirlik 
ise 3 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 28 ve en yüksek puan 
140'tır. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe örgütsel demokrasi algısı yükselmektedir. 
Ölçeğin 21 ve 23 numaralı ifadeleri ters ifade olup analiz öncesinde değerler tersine 
çevrilmiştir. Ölçekte “Kurumumda hesap verebilme kültürü gelişmiştir”, “Yönetim, 
çalışanları eleştiri yapma konusunda cesaretlendirir” gibi ifadeler yer almaktadır.  

İş tatmini ölçeği olarak ise Minnesota İş Tatmini Ölçeğinin (Minnesota 
Satisfaction Questionnaire) kısa formu kullanılmıştır. Weiss, Davis, England ve 
Lofquist (1967) Minnesota İş Doyum Ölçeğinin uzun formundan (100 madde) iç ve dış 
faktörlerinden oluşan tatmin durumları ile ilgili maddeleri birleştirerek 20 madde 
halinde bir ölçek geliştirmişlerdir. Ölçek her biri on ifadeden oluşan “içsel iş tatmini” ve 
“dışsal iş tatmini” olmak üzere iki alt boyutu olan 5’li Likert tipinde bir ölçektir.  
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20 ve en yüksek puan 100'dür. Ölçekten alınan 
puanlar yükseldikçe bireyin iş tatmin düzeyi yükselmektedir. Ölçeğin orijinalinin 
güvenirlik katsayısı (Cronbach α) .83 ve yurtdışında yapılan bir çok araştırmada ölçeğin 
test-tekrar test güvenirliği .89 olarak bulunmuştur. Türkiye’deki güvenirlik çalışması 
Baycan (1985) tarafından yapılmış ve Cronbach α katsayısı .77 olarak bulunmuştur. 
Ölçekte “Bu işte ilerleme imkânlarından”, “Yeteneklerimi kullanabilme imkânından” 
gibi ifadeler yer almaktadır.  

Cronbach α katsayısı ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlılığının, 
homojenliğinin bir ölçüsü olup (Tezbaşaran, 1996) Likert tipi bir ölçekte güvenirlik 
katsayısının (Cronbach α) .90 civarında olması “mükemmel”, .80 “çok iyi” ve .70 
civarında olması “yeterli” olarak kabul edilir (Özcan ve Balyer, 2013, s.144). 

2.3. Evren ve örneklem  
Araştırmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde görev yapmakta olan 1524 kişiden oluşan sağlık sektörü çalışanı 
oluşturmaktadır. Bu evrenin 518’i hekimlerden (öğretim üyeleri, uzman doktorlar ve 
araştırma görevlileri) oluşmaktadır. 772’si sağlık personeli (hemşireler, ebeler, sağlık 
memurları ve sağlık teknikerleri)oluşmaktadır ve çalışmanın sonraki bölümlerinde 
Hemşire olarak ifade edilecektir. 186’sı büro personelinden (memurlar, bilgisayar 
işletmenleri ve tıbbi sekreterler) oluşmaktadır. 48 kişi ise teknik personelden 
(mühendisler, teknikerler ve teknisyenler) oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü için 0.05 
güven aralığına göre hesaplama yapılmış ve buna göre gereken örneklem miktarı 307 
kişi olarak hesaplanmıştır. Veri toplama sürecinde dönmeyecek anket formları dikkate 
alınarak 600 adet anket formu dağıtılmış ve geri dönen ve kullanılır durumdaki 405 adet 
anket formu ile analizler yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1524 kişiden oluşan 
evren içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 405 katılımcı oluşturmuştur. 
Örneklem içerisindeki katılımcılar 50 hekim, 202 sağlık personeli, 118 büro personeli 
ve 35 teknik personelden oluşmaktadır. Veriler 10.08.2017 ile 14.09.2017 tarihleri 
aralığındaki yaklaşık bir aylık dönemde toplanmıştır.  
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2.4. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik analizleri 

Ölçeklerin hem kendisinin hem de alt boyutlarının güvenilirlikleri yüksek 
seviyededir. Örgütsel demokrasi ölçeğinin bütününe ilişkin olarak ölçülen Cronbach α 
katsayısı ,944’ tür. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik değerleri ise sırasıyla 
Katılım- Eleştiri alt boyutunda ,923 Şeffaflık alt boyutunda ,862 Adalet alt boyutunda 
,857 Eşitlik alt boyutunda ,659 ve Hesap verebilirlik alt boyutunda ,821 olarak 
hesaplanmıştır. İş tatmini ölçeğinin bütününe ilişkin olarak ölçülen Cronbach α 
katsayısı 0,915’dır. İş tatmini ölçeğinin iç tatmin alt boyutuna ait Cronbach α katsayısı 
,852 ve dış tatmin alt boyutu Cronbach α katsayısı ,872 olarak ölçülmüştür. 

Ölçeklerin geçerliliğine ilişkin yapılan analizler yapılmıştır. Örgütsel demokrasi 
ölçeğine ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; gizil değişkenlerin 
gözlenen değişkenleri açıklama durumuna ilişkin t değerleri (21. Maddenin t değeri -
2.02 olup 0.5 düzeyinde diğer tüm maddelerin t değerleri ise 3.72 ile 20.78 arasında 
değişmekte olup 0.01 düzeyinde ) manidardır. Ölçme modelinin uyum indeksleri 
incelendiğinde X2 değerine (X2 =1040.40) ilişkin p değerinin manidar olduğu (p<0.01) 
görülmüştür. X2 / sd oranının ise 3.05 (1040/340=3.05) olduğu görülmektedir. Diğer 
uyum indeksleri ise şöyledir. RMSEA 0.071. NNFI 0.88. CFI 0.90. SRMR 0.057. GFI 
0.83. AGFI 0.80. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Örgütsel demokrasi ölçeği 
modelinin doğrulandığı görülmüştür. 

İş tatmini ölçeğine ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; gizil 
değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama durumuna ilişkin t değerleri (6.99 ile 
13.23 arasında değişmekte olup 0.01 düzeyinde) manidardır. Ölçme modelinin uyum 
indeksleri incelendiğinde X2 değerine (X2=718.58) ilişkin p değerinin manidar olduğu 
(p<0.01) görülmüştür. X2 / sd oranının ise 4.25 (718.58 /169=4.25) olduğu 
görülmektedir. Diğer uyum indeksleri ise şöyledir. RMSEA 0.128. NNFI 0.711. CFI 
0.743. SRMR 0.081. GFI 0.722. AGFI 0.655. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda İş 
tatmini ölçeği modelinin doğrulandığı görülmüştür. 

X2/df değeri 3 ile 5 arası olması orta düzeyde uyuma karşılık gelmektedir. RMSA 
değerinin 0.08’den küçük olması iyi uyuma işaret etmektedir (Çokluk Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk 2012, s. 271).  CFI. NFI. NNFI. GFI. AGFI ve PGFI değerleri 0 ile 1 
arasında değişir. Değerlerin 1’e yaklaşması mükemmel uyuma. 0’a yaklaşması ise 
model uyumsuzluğunu gösterir. Bu çalışmada bu değerler0.70 ile 0.90 arasında değerler 
alarak kabul edilebilir uyum aralığında olduğu görülmüştür (Çokluk Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk 2012, s. 269-270). 

2.5. Verilerin analizi 
Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikli olarak örgütsel demokrasi ile iş tatmini 

arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 
Analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonrasında ise örgütsel demokrasinin alt 
boyutlarının ve tamamının iş tatminini açıklama düzeyini (yordama gücü) 
belirleyebilmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi (Enter) yapılmıştır. Tanımlayıcı 
değişkenler için yüzdelik, ortalama, SS (Standart Sapma) testleri kullanılmıştır. 
Ölçeklerden alınan puanlar ikili gruplarda independent t testi, üçlü ve daha fazla 
kategorik gruplarda ise One Way ANOVA testi kullanılmıştır.  
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2.6. Araştırmanın sınırlılıkları 

Araştırmanın en önemli sınırlılığı elde edilen bilgilerin araştırmaya katılanların 
ifadelerinden oluşmasıdır. Buna bağlı olarak ulaşılan sonuçlar verilerin toplandığı tarih, 
yer ve veri toplanan örgüte ilişkindir. Araştırma sonuçları genellenirken bu kısıtlılıklar 
dikkate alınmalıdır. Öte yandan örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmini arasındaki 
ilişkinin kuramsal çerçevesini ortaya koyan ve bu ilişkiyi inceleyen çalışmaların azlığı 
bu çalışmanın sonuçlarının tartışılmasında sınırlılık oluşturmuştur. Bu nedenle benzer 
nitelikli çalışmalar tartışma sürecinde kullanılmıştır. 

3. Bulgular  

Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=405) 

Demografik Özellikler Sayı % 
   Cinsiyet Erkek  137 33.8 

Kadın 268 66.2 
   Yaş kategorisi 19-30 146 36.0 

31-40 201 49.6 
41 yaş ve üstü 57 14.1 
Cevap vermeyen 1 0.2 

 
   Gelir durumu 

3 000 TL’ ye kadar 187 46.2 
3001-5000 174 43.0 
5001-7000 20 4.9 
7001 TL ve üstü 22 5.4 
Cevap vermeyen 2 0.5 

   Medeni Durum Evli 288 71.1 
Bekâr 114 28.1 
Cevap vermeyen 3 0.7 

 
 

   Meslek 

Hekim 50 12.3 
Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru 202 49.9 
Büro personeli 118 29.1 
Teknik personel 35 8.6 

 
   Mesleki Deneyim Yılı 

0-5 Yıl 127 31.4 
6-10 Yıl 125 30.9 
11-15 Yıl 76 18.8 
16 Yıl ve üstü 72 17.8 
Cevap vermeyen 1 0.2 

   Toplam  405 100.0 
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanların %66.2’sinin kadınlardan oluştuğu 

görülmektedir. Yaş kategorileri açısından ise katılımcıların (%49.6) 31-40 yaş 
aralığında olduğu görülecektir. Gelir durumu açısından incelendiğinde ise yaklaşık % 
90’ının 5000 TL altı gelir elde ettiği ve yarıya yakının (%46.2) 3000 TL altı gelir elde 
ettiği anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların %71.1’inin evli olduğu ve %49.9’unun 
Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru olduğu belirlenmiştir. Mesleki deneyim süreleri 
yönünden incelendiğinde ise %31.4’ünün beş yıldan az ve %30.9’unun beş ile on yıl 
aralığında mesleki deneyime sahip olduğu Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 2. Katılımcıların Örgütsel Demokrasi Ölçeği ile İş Tatmini Ölçeği Puanları 
(n=405) 

Ölçekler ve  
Alt Boyutları 

 
Madde 
Sayısı  

Alınan Alt - 
Üst Değerler 

Puan 
Ortalamaları 

x ± SS 

Madde Puan* 
Ortalamaları 

x ± SS 
   Katılım - Eleştiri 8 8-40 17.74 ± 7.26 2.22 ± .91 
   Şeffaflık 6 6-30 15.57 ± 5.22 2.60 ±.87 
   Adalet 5 5-25 10.97 ± 4.35 2.19 ± .87 
   Eşitlik 6 6-30 18.13 ± 3.95 3.02± .66 
   Hesap Verebilirlik 3 3-15 7.29 ± 2.95 2.43 ± .98 
Örgütsel Demokrasi 
Ölçeği Toplamı 

 
28 

 
28-140 

 
69.71 ± 20.0 

 
2.49 ± .71 

   İç Tatmin 10 10-50 30.48 ± 7.97 3.05 ± .80 
   Dış Tatmin 10 10-50 26.67 ± 8.36 2.67 ± .84 
İş Tatmini Toplamı 20 20-100 57.15 ± 15.13 2.86 ±.76 

* Her maddeden alınabilecek en yüksek puan 5 ve en düşük puan 1'dir.  

Örgütsel Demokrasi Ölçeği toplam puan ortalaması 69.71 (SS=20.0) ve Madde 
puan ortalaması 2.49 (SS=.71) olarak hesaplanmıştır.  Örgütsel Demokrasi Ölçeği 
boyutlarında alınan en yüksek puan ortalaması Eşitlik boyutunda 3.02 ve en düşük puan 
ortalaması ise Adalet boyutunda 2.19 ölçülmüştür. İş Tatmin Ölçeği toplam puan 
ortalaması 57.15 (SS=15.13) ve ölçek toplamı madde puan ortalaması 2.86’dır. 
Katılımcıların iç tatmin madde puan ortalaması 3.05 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Örgütsel Demokrasi Ölçeği ile İş Tatmini Ölçeği ve Alt 
Boyutlarının Puanlarının Dağılımı 

Ölçekler ve  
Alt Boyutları 

Kadın  
(n=268) 
x ± SS 

Erkek  
(n=137) 

         x ± SS 

 
t 

 
p 

Katılım-eleştiri 2.11 ± .89 2.43 ± .91 -3.435 .001** 

Şeffaflık 2.52 ± .88 2.74 ± .83 -2.406 .017* 

Adalet 2.53 ± .80 2.12 ± .85 -2.346 .019* 

Eşitlik 3.01 ±.65 3.05 ± .68 -.550 .582 

Hesap Verebilirlik 2.33 ± .97 2.63 ± .98 -2.946 .003** 

ÖD Toplamı 2.42 ± .71 2.63 ± .71 -2.929 .004** 

İç Tatmin 2.97 ±.80 3.19 ± .76 -2.606 .009** 

Dış Tatmin 2.58 ± .83 2.84 ± .82 -3.069 .002** 

İş tatmini toplamı 2.78 ± .76 3.02 ±.73 -3.071 .002** 

       *p<0.05            **p<0.01 

Tablo 3’de araştırmada kullanılan ölçekler toplamı ve boyutların puanı 
katılımcıların cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise Örgütsel Demokrasi Ölçeği Adalet 
alt boyutu dışında erkeklerin örgütsel demokrasi algılarının ve iş tatmin düzeylerinin 
kadınlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Erkekler 
görev yaptıkları kurumdaki örgütsel demokrasi düzeyini daha yüksek bulmuşlardır.  
Kadınların ise yalnızca Adalet algıları erkeklere göre anlamlı şekilde yüksektir 
(p<0.05).  
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Tablo 4. Örgütsel Demokrasi Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği ve Alt Boyutlarının 
Puanlarının Mesleklere Göre Dağılımı (n=405) 

Ölçekler ve  
Alt Boyutları 

    Meslekler Sayı x ± SS F p 

       Hekim (1)   50 2.70±.76   
Katılım    Hemşire/Ebe (2) 202 1.99±.88 12.513  
Eleştiri    Büro Çalışanı (3) 118 2.44±.92 1>2 ve 4* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 2.13±.79 3>2  
    Hekim (1) 50 2.85±.80   
Şeffaflık     Hemşire/Ebe (2) 202 2.41±.90 6.925  
Boyutu    Büro Çalışanı (3) 118 2.80±.85 1 ve 3>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 2.61±.61   
    Hekim (1) 50 2.59±.84   
Adalet    Hemşire/Ebe (2) 202 1.99±.86 9.490  
Boyutu    Büro Çalışanı (3) 118 2.38±.83 1 ve 3>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 2.19±.85   
    Hekim (1) 50 3.10±.65   
Eşitlik    Hemşire/Ebe (2) 202 2.96±.67 2.919  
Boyutu    Büro Çalışanı (3) 118 3.15±.61 3>4* .034** 
    Teknik Personel (4) 35 2.87±.69   
    Hekim (1) 50 2.60±.77   
Hesap    Hemşire/Ebe (2) 202  2.64±1.04 3.950  
Verebilirlik    Büro Çalışanı (3) 118 2.60±.94 2>4* .009*** 
Boyutu    Teknik Personel (4) 35 2.55±.94   
Örgütsel    Hekim (1) 50 2.99±.64   
Demokrasi    Hemşire/Ebe (2) 202 2.32±.73 10.235  
TOPLAM    Büro Çalışanı (3) 118 2.67±.66 1 ve 3>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 2.45±.61   
    Hekim (1) 50 3.17±.72   
İç Tatmin    Hemşire/Ebe (2) 202 2.83±.80 11.155  
Boyutu    Büro Çalışanı (3) 118 3.31±.76 1,3 ve 4>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 3.24±.69   
    Hekim (1) 50 2.92±.78   
Dış Tatmin    Hemşire/Ebe (2) 202 2.47±.86 8.434  
Boyutu    Büro Çalışanı (3) 118 2.87±.80 1 ve 3>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 2.78±.60   
    Hekim (1) 50 3.05±.70   
İş Tatmini    Hemşire/Ebe (2) 202 2.65±.77 11.161  
TOPLAM    Büro Çalışanı (3) 118 3.09±.71 1,3 ve 4>2* .000*** 
    Teknik Personel (4) 35 3.01±.58   

* Post Hoc Tukey HSD                     **p<0.05       ***p<0.01 

Tablo 4’te katılımcıların örgütsel demokrasi algıları ile iş tatmini düzeylerinin 
mesleklerine göre farklılık arz edip etmediği sunulmuştur. Buna göre; 

Katılım eleştiri boyutunda puan ortalamalarının mesleklere göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde faklı olduğu (p<0.01) belirlenmiştir. Farkın hangi meslek 
grubundan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analiz testinde hekim grubunun 
bu boyuta ilişkin demokrasi algısının hemşire ve teknik personel grubuna göre anlamlı 
biçimde yüksek olduğu, büro personeli grubunun da katılım-eleştiri boyutuna ilişkin 
demokrasi algısının hemşirelere göre yüksek olduğu saptanmıştır.  

Şeffaflık boyutu puan ortalamalarının mesleklere göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklı olduğu (p<0.01) belirlenmiştir. İncelemede hekim ve büro çalışanları 
grubunun örgüte ilişkin şeffaflık algısının hemşirelerden anlamlı bir biçimde yüksek 
olduğu görülmüştür.  
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Adalet boyutu puan ortalamalarının mesleklere göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklı olduğu (p<0.01) saptanmıştır. Hekim ve büro çalışanları grubunun örgüte 
ilişkin adalet algısının hemşirelerden anlamlı bir biçimde yüksek olduğu görülmüştür.  

Eşitlik boyutunda puan ortalamalarının mesleklere göre istatistiksel olarak 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak ölçülmüş ve bu boyutta büro personelleri meslek grubu 
teknik personellere göre daha yüksek eşitlik algısı içinde olduklarını bildirmiştir. 

Hesap verebilirlik boyutunda meslek grupları arasındaki fark (p<0.01) hemşireler 
ile büro personeli arasında gerçekleşmiştir. Hemşirelerin çalıştıkları örgüte ilişkin hesap 
verebilirlik algısı teknik personellerine göre anlamlı bir biçimde yüksek 
çıkmıştır.Örgütsel demokrasi algısının bütününe ilişkin hekim ve büro çalışanlarının 
demokrasi algıları hemşirelere göre anlamlı bir biçimde yüksek ölçülmüştür (p<0.01). 

İş tatmini ölçeğinin iç tatmin boyutuna ilişkin puan ortalamalarının mesleklere 
göre farklılığın istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.01 olarak ölçülmüştür. Hekim, 
büro personeli ve teknik personelin puanları hemşirelere göre anlamlı bir biçimde 
yüksek ölçülmüştür.İş Tatmini Ölçeğinin dış tatmin boyutu’nun puan ortalamaları 
mesleklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.01). Hekim ve büro personeli 
grubunun dış tatmin boyutu puanları hemşirelere göre anlamlı bir biçimde yüksektir.  

İş tatmini toplam puan ortalamaları mesleklere göre farklı bulunmuştur (p<0.01). 
Hekim, büro personeli ve teknik personelin puanları hemşirelerin puanlarından göre 
anlamlı bir biçimde yüksektir. 

Tablo 5. Örgütsel Demokrasi Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği ve Alt Boyutlarının 
Puanlarının Mesleki Deneyim Yıllarına Göre Dağılımı (n=405) 

Ölçekler ve  
Alt Boyutları 

    Mesleki Deneyim 
             Yılı 

Sayı x ± SS F p 

    5 yıl ve daha az (1) 127 2.38±.91   
Katılım    6-10 yıl (2) 125 2.12±.89 3.398  
Eleştiri    11-15 yıl (3) 76 2.01±.86 1>3* .018** 
    16 yıl ve daha fazla (4) 72 2.28±.93   
    5 yıl ve daha az (1) 127 2.37±.89   
Adalet    6-10 yıl (2) 125 2.08±.88 3.076  
Boyutu    11-15 yıl (3) 76 2.06±.79 1 >2* .028** 
    16 yıl ve daha fazla (4) 72 2.18±.85   
 Örgütsel    5 yıl ve daha az (1) 127 2.61±.71   
Demokrasi    6-10 yıl (2) 125 2.41±.74 3.037  

    TOPLAM    11-15 yıl (3) 76 2.33±.62 1 >3* .029** 
    16 yıl ve daha fazla (4) 72 2.55±.74   
    5 yıl ve daha az (1) 127 3.01±.86   

  İç Tatmin    6-10 yıl (2) 125 3.00±.78 4.413  
Boyutu    11-15 yıl (3) 76 2.89±.74 4>1,2,3* .005*** 
    16 yıl ve daha fazla (4) 72 3.33±.73   
    5 yıl ve daha az (1) 127 2.70±.83   

  Dış Tatmin    6-10 yıl (2) 125 2.59±.83 3.479  
Boyutu    11-15 yıl (3) 76 2.47±.81 4>3* .016** 
    16 yıl ve daha fazla (4) 72 2.89±.84   
    5 yıl ve daha az (1) 127 2.86±.79   

  İş Tatmini    6-10 yıl (2) 125 2.80±.73 4.400  
  TOPLAM    11-15 yıl (3) 76 2.68±.72 4>2,3* .005*** 

    16 yıl ve daha fazla (4) 72 3.11±.73   
* Post Hoc Tukey HSD                     **p<0.05       ***p<0.01 
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Tablo 5’te örgütsel demokrasi algıları ile iş tatmini düzeylerine ilişkin puanlarının 
mesleki deneyim yıllarına göre dağılımı gösterilmiştir. Örgütsel demokrasi ölçeğinin 
şeffaflık, eşitlik ve hesap verebilirlik boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilemediğinden 
tabloda yer verilmemiştir. Tabloya göre; 

Katılım-eleştiri boyutunda puan ortalamalarının çalışma yıllarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde faklı olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Beş yıldan az çalışanların 
11-15 yıl arasında çalışma süresi olanlara göre kurumlarına ilişkin katılım-eleştiri algısı 
yüksek ölçülmüştür. 

Adalet boyutunda beş yıldan az çalışma süresi olanların 6-10 yıl arası çalışma 
süresi olanlara göre adalet algısının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Örgütsel demokrasinin tamamına ilişkin demokrasi algısı, beş yıldan az 
çalışanlarda 11-15 yıl arasında çalışma süresi olanlara göre daha yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). 

İş tatmininin iç tatmin boyutunda; 16 yıldan daha fazla çalışma süresi olanların iç 
tatmin düzeyi diğer üç gruba göre anlamlı bir biçimde yüksek çıkmıştır (p<0.01). 

İş tatmininin dış tatmin boyutunda; 16 yıldan daha fazla çalışma süresi olanların 
11-15 yıl arası çalışma süresi olanlara göre tatmin düzeyi yüksek saptanmıştır (p<0.05).  

İş tatmininin bütününe ilişkin çalışma süresine göre farklılık incelendiğinde ise 16 
yıldan fazla çalışanların tatmin düzeyi 6-10 yıl ve 11-15 yıl çalışanlara göre anlamlı 
ölçüde yüksek çıkmıştır (p<0.01).   

Tablo 6. Örgütsel Demokrasi Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği ve Alt Boyutlarının 
Puanlarının Yaş Kategorilerine Göre Dağılımı (n=405) 

     Yaş Sayı x ± SS F p 
    19-30 Yaş (1) 146 3.05±.61   

Eşitlik    31-40 Yaş (2) 201 2.96±.67 3.181  
Boyutu    41 Yaş ve Üstü (3) 57 3.20±.72 3 >2* .043** 
Örgütsel    19-30 Yaş (1) 146 2.52±.69   
Demokrasi    31-40 Yaş (2) 201 2.41±.73 3.106  
TOPLAM    41 Yaş ve Üstü (3) 57 2.67±.70 3>2* .046** 
    19-30 Yaş (1) 146 2.95±.82   
İç Tatmin    31-40 Yaş (2) 201 3.01±.76 7.575  
Boyutu    41 Yaş ve Üstü (3) 57 3.41±.77 3>1,2* .001*** 
    19-30 Yaş (1) 146 2.61±.79   
Dış Tatmin    31-40 Yaş (2) 201 2.58±.84 8.654  
Boyutu    41 Yaş ve Üstü (3) 57 3.08±.88 3>1,2* .000*** 
    19-30 Yaş (1) 146 2.78±.74   
 İş Tatmini    31-40 Yaş (2) 201 2.80±.74 9.316  
 TOPLAM    41 Yaş ve Üstü (3) 57 3.25±.75 3>1,2* .000*** 

* Post Hoc Tukey HSD                     **p<0.05       ***p<0.01 

Tablo 6’da örgütsel demokrasi algıları ile iş tatmini düzeylerine ilişkin puanlar, 
yaş gruplarına göre verilmiştir. Örgütsel demokrasi ölçeğinin katılım-eleştiri, şeffaflık, 
adalet ve hesap verebilirlik boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilemediğinden tabloda 
yer verilmemiştir. Buna göre; 

Örgütsel Demokrasi Ölçeği toplamında ve eşitlik boyutunda 41 yaş ve üstünde 
olanların kurumlarına ilişkin eşitlik algısı 31-40 yaş aralığındaki çalışanlara göre yüksek 
ölçülmüştür (p<0.05). 
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İş tatmininin toplamı ile iç tatmin ve dış tatmin boyutlarında 41 yaş ve üstünde 
olanların tatmin düzeyleri diğer yaş kategorilerinin tamamından anlamlı bir biçimde 
yüksek çıkmıştır (p<0.01). 

Tablo 7. Örgütsel Demokrasi Ölçeğinin Alt Boyutları ile İş tatmini Ölçeğinin Alt 
Boyutları Arasındaki İlişki (n=405) 
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Katılım-Eleştiri r          
P          

Şeffaflık r .748**         
p .000         

Adalet r .742** .725**        
p .000 .000        

Eşitlik r .471** .553** .523**       
p .000 .000 .000       

Hesap Verebilirlik r .608** .611** .616** .502**      
p .000 .000 .000 .000      

Örgütsel  
Demokrasi Toplam 

r .902** .890** .871** .701** .761**     
p .000 .000 .000 .000 .000     

İç Tatmin r .467** .503** .415** .449** .391** .538**    
p .000 .000 .000 .000 .000 .000    

Dış 
Tatmin 

r .525** .546** .559** .468** .447** .613** .719**   
p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

İş Tatmin 
Toplam 

r .536** .566** .527** .494** .453** .622** .923** .931**  
p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

**P<0.01 (Çift Yönlü P) 
r= Pearson Korelasyon, r<0.30 Düşük düzeyde ilişki, 0.30<r<0.69 Orta düzeyde ilişki, r≥0.70 Yüksek 
düzeyde ilişki (Kaynak: Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş., 2012. Sosyal Bilimler İçin 
Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları, 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. s.52 

 
Tablo 7’de araştırmada kullanılan iki değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 

inceleme her iki değişkenin boyutları ve bütününe ilişkin Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon analizi yoluyla yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi ile örgütsel 
demokrasi ölçeğinin tüm boyutları ve toplamı ile iş tatmini ölçeğinin toplamı ve 
boyutları arasında önemli düzeyde doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. İlişkinin düzeyi 
.391 ile .622 arasında hesaplanmış olup ölçekler arasındaki bu korelasyonların ileri 
düzeyde anlamlı  olduğu saptanmıştır (p<0.01).   
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Tablo 8. Örgütsel Demokrasinin İş Tatminine Etkisi 
Bağımsız 

Değişken: 
Örgütsel 

Demokrasi 
Boyutları 

 
Bağımlı 

Değişken: 
İş Tatmini ve 

Boyutları 

 
Düzeltilmiş 

R2 

 
 

F 

 
 

p 

 
 
β 

 
 
t 

 
 

p 

Katılım-Eleştiri 
Şeffaflık 
Adalet 
Eşitlik  
Hesap Verebilirlik 

 
 

İç Tatmin 

 
 

.301 

 
 

35.847 

 
 

.000 

.184 

.246 
-.045 
.229 
.042 

2.597 
3.458 
-.650 
4.396 
.737 

.010 

.001 

.516 

.000 

.462 
Katılım-Eleştiri 
Şeffaflık 
Adalet 
Eşitlik  
Hesap Verebilirlik 

 
 

Dış Tatmin 

 
 

. 377 

 
 

49.820 

 
 

.000 

.122 

.164 

.230 

.178 

.041 

1.830 
2.445 
3.504 
3.615 
.766 

.068 
.015 
.001 
.000 
.444 

Katılım-Eleştiri 
Şeffaflık 
Adalet 
Eşitlik  
Hesap Verebilirlik 

 
 

İş Tatmini 
Toplam 

 
 

.388 

 
 

52.287 

 
 

.000 

.164 

.220 

.103 
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.045 

2.482 
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4.489 
.841 

.013 

.001 

.113 

.000 

.401 

Tablo 8’de örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişki için 
yapılan Regresyon analizi sonuçları görülmektedir. Analiz ile, korelasyon tablosunda 
gördüğümüz değişkenlerin birlikte değişme durumunun ne kadarının örgütsel 
demokrasiden kaynaklandığı ölçülmek istenmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere 
örgütsel demokrasi ve onun boyutları bağımsız değişken, iş tatmini ve onun boyutları 
bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir.  Böylece iş tatmini ya da onun boyutları 
üzerinde örgütsel demokrasinin yordama gücünü tespit edilebilmektedir. Örgütsel 
demokrasinin iş tatmini ve onun boyutları üzerindeki değiştirme gücünün örgütsel 
demokrasinin hangi boyutu ya da boyutlarından kaynaklandığı da görülmektedir. Buna 
göre; 

İş tatmininin iç tatmin boyutunda örgütsel demokrasi algısı %30.1 düzeyinde iç 
tatmin düzeyini değiştirme gücüne sahiptir. Bu değiştirme gücü doğru yöndedir ve 
örgütsel demokrasinin katılım-eleştiri, şeffaflık ve eşitlik boyutlarından 
kaynaklanmaktadır. 

İş tatmininin dış tatmin boyutunda örgütsel demokrasi algısı %37.7 düzeyinde dış 
tatmin düzeyini doğru yönlü değiştirme gücüne sahiptir. Bu güce örgütsel demokrasinin 
şeffaflık, adalet ve eşitlik boyutları sebep olmaktadır. 

İş tatmininin bütünü üzerinde örgütsel demokrasi algısının %38.8 düzeyinde 
doğrusal yönlü değiştirme gücü hesaplanmıştır. Bu değiştirme gücü, örgütsel 
demokrasinin katılım eleştiri, şeffaflık ve eşitlik boyutlarından doğmaktadır. 

4. Sonuç ve tartışma 

Araştırma sonuçlarının incelenmesi ve benzer çalışmalarla karşılaştırılması 
amacıyla literatür incelendiğinde örgütsel demokrasi ile iş tatmini ilişkisini ele alan 
çalışmaya ulaşılamamıştır. Benzer nitelikli bir çalışma olduğu düşünülen ve Geçkil ve 
Tikici tarafından yapılan bir çalışmadan (Geçkil ve Tikici, 2016a) bu amaçla 
yararlanılması yoluna gidilmiştir. Geçkil ve Tikici  “Hospital employees' organizational 
democracy perceptions and its effects on organizational citizenship behaviors” adlı 
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çalışmaları ile Türkiye’de iki adet üniversite hastanesinde benzer katılımcı profili 
üzerinde örgütsel demokrasi ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Örgütsel vatandaşlık davranışları iş tatmini gibi çalışanın işine karşı 
geliştirdiği tutumlardan birisidir.  

Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde çalışan 405 katılımcıyla yürütülmüştür. Araştırmada, çalışanlarının 
örgütsel demokrasi algıları Örgütsel Demokrasi Ölçeği ile iş tatminleri ise İş Tatmini 
Ölçeği ile ölçülmüştür. Örgütsel demokrasi algısı ve iş tatmininin katılımcıların 
demografik özellikleriyle ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca çalışanların örgütsel demokrasi 
algıları ile iş tatmini arasındaki ilişki ölçeklerin bütünü ve alt boyutları nezdinde 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçların kişilerin ifadelerine dayalı olduğunun dikkate 
alınarak yorumlanması doğru olacaktır. 

Örgütsel demokrasi algıları incelendiğinde ölçek toplam puan ortalamasının 2.49 
olduğu hesaplanmıştır. Ölçek puanının en düşük 1 ve en yüksek 5 olduğu düşünülürse 
katılımcıların örgütsel demokrasi algılarının ortalama düzeyde olduğu görülmektedir. 
Boyutlar itibariyle incelemede ise en yüksek puanın Eşitlik (ort: 3.02) boyutunda,  en 
düşük puanın ise Adalet (ort: 2.19) boyutunda olduğu tespit edilmiştir.  Bu sonuçlar 
(Geçkil ve Tikici, 2016a, s. 128) elde ettiği bulgularla paralel çıkmıştır. Geçkil ve Tikici 
(2016a, s.128) üniversite hastanelerinde yaptığı çalışma da benzer şekilde sonuçlara 
ulaşmıştır. Eşitlik, koşulları eşit olanın eşit işleme ve muameleye tabi tutulması olarak 
ele alınmaktadır. Kişilerin koşulları ise kurumlarda somut göstergelerle ortaya 
konulduğundan (diploma, meslek gibi ölçütlere bağlı olarak maaş, özlük hakları, işe 
alınmada Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi asgari bir standardın olması, vb.) bireylerin 
eşitlik algısının diğer boyutlara göre daha yüksek çıkması olağan karşılanmıştır. İş 
tatmini ölçek puanları incelendiğinde ise ölçek toplam puan ortalamasının 2.85 ve iç 
tatmin puanı (3.05) dış tatmine göre (2.67) daha yüksek hesaplanmıştır. İç tatmin iş ve 
çalışma koşulları ile beraber örgüt ve yönetim yapısı ile ilgilidir ve çalışanların bu 
boyuttan daha fazla puan elde etmeleri kamu kurumunda çalışıyor olmaları ile 
açıklanabilir.  

4.1. Demografik özelliklere göre örgütsel demokrasi algısı ve iş tatmini 
düzeyleri arasındaki farklılıklar 

Katılımcıların cinsiyetleri ile Örgütsel demokrasi algıları arasında farklılıklar 
bulunmuştur. Kadınlar erkeklere göre daha düşük örgütsel demokrasi algısına sahiptir. 
Bu sonuç Geçkil ve Tikici’nin (2016a, s.128) çalışması ile benzerlik göstermektedir. 
Kadınlar yalnızca adalet alt boyutunda erkeklere göre daha yüksek örgütsel demokrasi 
algısına sahip çıkmışlardır.  Örgütsel adalet kavramı kazanımların dağıtılması (dağıtım 
adaleti) ve dağıtım kararlarının alınmasında kullanılan süreçlerdir (prosedür adaleti) 
(Akpınar ve Taş, 2013, s.62;Gilliland ve Chan, 2009, s.169). Bu bakımda kamu 
kurumlarında süreç ve sonuçlara ilişkin, ilgili mevzuatlarla işlem yapıldığından diğer 
alanlardaki kadınlar aleyhine olası sonuçların örgütsel adalet özelinde 
gerçekleşmediğini düşündürtmüştür. Cinsiyet ile İş tatmini ilişkisi incelendiğinde ise 
erkeklerin tatmin düzeyinin hem boyutlar itibariyle hem de toplam puanda daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Hulin ve Smith (1964: 88-92), yaptıkları araştırmada, 
kadınların erkeklere oranla daha az tatmin elde ettikleri ve Sauser ve York’un (1978, s. 
537) devlet memurları üzerinde yaptıkları çalışma ile benzer çıkmıştır. Toker’in (2007, 



 
 

T. Geçkil – A. T. Akpınar – Y. Taş 9/4 (2017) 649-674 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

664 

s.103) iş tatmini ve demografik değişkenler üzerinde yaptığı çalışmada ise cinsiyet ile iş 
tatmini arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.  

Yaş kategorileri ile örgütsel demokrasi ilişkisi incelendiğinde örgütsel 
demokrasinin katılım-eleştiri, şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik boyutları ile 
çalışanların yaş düzeyleri arasında farklılıklar tespit edilememiştir. Örgütsel 
demokrasinin toplamı ve eşitlik boyutlarında 41 yaş ve üstü çalışanların demokrasi 
algısına ait puanları 31-40 yaş aralığındaki çalışanlara göre anlamlı bir biçimde (p<0.5) 
yüksek çıkmıştır. İş tatmini yaş kategorisi arasındaki ilişki incelendiğinde 41 yaş ve 
üstü çalışanların iş tatmininin toplamı, iç ve dış tatmin boyutlarında tatmin düzeylerinin 
diğer yaş kategorilerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, yaş ile 
tatmin arasında genellikle olumlu bir ilişki olduğunu gösteren literatür ile de uyumlu 
çıkmıştır (Davis, 1984, s. 99). Buna göre çalışanların yaşları ilerledikçe işlerinde daha 
çok tatmin oldukları görülmektedir. Bunun nedeni ise, ilerleyen yaşla birlikte, deneyim 
nedeniyle uyumun artması olabilir (Toker, 2007, s.103). 

Katılımcıların mesleklerine göre örgütsel demokrasi algıları ve iş tatmin 
düzeyleri incelendiğinde önemli farklılıklar görülmüştür. Örgütsel demokrasinin 
Katılım-eleştiri boyutunda mesleklere göre anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0.01). 
Hekimlerin hemşire ve teknik personele göre örgütlerine ilişkin katılım ve eleştiri 
algılarının anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hekimlerin hastane 
içindeki konumları, onları eleştiri yapma ve karar süreçlerinin içinde olma konusunda 
farklılaştırmaktadır. Büro çalışanlarının da hemşirelere göre katılım ve eleştiri 
hususunda daha yüksek algı içinde oldukları görülmüştür. Bu sonuç, hemşire grubunun 
büyük oranda kadınlardan oluşması ve kadınların örgütsel düzeyde erkeklerle benzer 
muameleye tabi tutulup tutulmadığı sorusunu akla getirmektedir. Şeffaflık ve Adalet 
boyutlarının her ikisinde de hekim ve büro çalışanlarının bu boyutlara ilişkin algısı 
hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (p<0.01). Hemşire unvan 
kategorisindeki çalışanların (hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknikerleri) 
çoğunlukla kadınlardan oluşması bu farklılıklara yol açmış olabilir. Bu sonuçlar, hekim 
ve hemşireler arasındaki örgütsel demokrasi algısı farklılığının şeffaflık ve adalet 
boyutunda da Geçkil ve Tikici’nin (2016a, s.128) sonuçlarıyla örtüşmektedir. Eşitlik 
algısı için büro çalışanlarının teknik personele göre anlamlı düzeyde yüksek bir algıya 
sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Bu durum büro çalışanlarının kararların ve 
yönetimin merkezinde oluşundan kaynaklanmış olabileceği düşündürtmüştür. Hesap 
verebilirlik boyutu ile meslek ilişkisi incelendiğinde,  hemşirelerin kurumlarına ilişkin 
hesap verebilirlik algısının büro personeline göre yüksek olduğu sonucu çıkmıştır. 
Örgütsel demokrasi algısının toplamı için hekim ve büro personellerinin örgütsel 
demokrasi algısının hemşirelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Meslekler ile iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde hemşirelerin diğer 
grupların tamamından daha düşük tatmin düzeyine (p<0.01) sahip olduğu ölçülmüştür. 
İç tatmin boyutunda ve iş tatmininin toplamında hekim, büro çalışanı ve teknik 
personelin tatmin düzeyi hemşirelere göre (p<0.01) anlamlı bir biçimde yüksek 
çıkmıştır. Dış tatmin boyutunda ise hekimlerle büro çalışanlarının dış tatmin puanları 
hemşirelerin puanlarına göre yüksek çıkmıştır (p<0.01). 

Mesleki deneyim yılı ile örgütsel demokrasi ilişkisi incelendiğinde örgütsel 
demokrasinin şeffaflık, eşitlik ve hesap verebilirlik boyutları ile mesleki deneyim yılı 
arasında farklılıklar tespit edilememiştir. Katılım-eleştiri boyutu ile mesleki deneyim 
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yılı arasındaki ilişki incelemesinde beş yıldan az çalışanların 11-15 yıl arasındaki 
çalışanlara göre daha yüksek puana sahip olduğu görülmüştür (p<0.5). Adalet algısı ile 
mesleki deneyim yılı incelemesinde beş yıldan az çalışma süresi olanların 6-10 yıl arası 
çalışanlara göre daha fazla adalet algısına sahip oldukları görülmüştür. Örgütsel 
demokrasinin bütününe ilişkin beş yıldan az çalışanların 11-15 yıl arası çalışanlara göre 
örgütsel demokrasi algısının yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Geçkil ve 
Tikici’nin (2016a, s. 128) çalışmasındaki bulgularla benzerlik göstermektedir.  

Mesleki deneyim yılı ile iş tatmini ilişkisi incelemesinde ise iş tatmininin tüm 
boyutlarında 16 yıl ve daha fazla mesleki deneyim yılına sahip olanların tatmin 
düzeyinin diğer tüm gruplara göre daha yüksek tatmin düzeyine sahip olduğu 
hesaplanmıştır. Mesleki deneyim yılı arttıkça tatmin düzeyinin arttığı gözlenmiştir. 
Mesleki deneyim yılı ve ilerleyen yaşla birlikte kişilerde uyumun arttığı ileri 
sürülmektedir. Öte yandan mesleki deneyimin az olduğu erken dönem çalışanlarda 
beklentilerin yüksek oluşu nedeniyle uyum problemlerinin ortaya çıktığı da ifade 
edilmektedir (Toker, 2007, s.103). 

4.2. Örgütsel demokrasi ve alt boyutlarının iş tatmini ve alt boyutlarına etkisi 
Örgütsel Demokrasi Ölçeğinin tüm boyutları ve toplamı ile iş tatmini ölçeğinin 

toplamı ve boyutları arasında önemli düzeyde doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. 
İlişkinin düzeyi (r) .391 ile .622 arasında hesaplanmış olup ölçekler arasındaki bu 
korelasyonların p<0.01 düzeyinde anlamlı  olduğu saptanmıştır. İlişki düzeyi r=.30-.69 
arasında ise orta düzeyde korelasyon olarak kabul edilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2013, s. 52). Örgütsel demokrasi algısı ile çalışanların iş tatmin düzeyleri 
arasındaki orta düzeydeki bu ilişki oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle bir örgütte 
çalışanların örgütsel demokrasi algısı arttıkça iş tatmini düzeyleri de artmaktadır. 
Benzer şekilde Kesen (2015a, s.77) örgütsel demokrasi ile iş tatmini arasında orta 
düzeyde (r=.237-.495), pozitif yönde ve ileri derecede anlamlı bir ilişki olduğunu 
bulmuştur.   

Bu sonuç, Hyman ve Mason tarafından yapılan “çalışan ilgisi yönetimi ve 
katılım” (örgütsel demokrasinin boyutlarından) adlı çalışmadaki katılımın iş tatminini 
arttırma etkisi ile uyumlu çıkmıştır (Bozkurt, 2011, s. 75). Örgütsel demokrasinin örgüt 
iklimi üzerindeki etkileri düşünüldüğünde Gündüz Çekmecelioğlu’nun (2005, s.34) 
“Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma” 
başlıklı çalışmasında bulduğu örgüt ikliminin iş tatmini üzerindeki olumlu yordama 
gücü ile paralellik göstermiştir. Başka bir çalışmada da (Kesen, 2015b, s.552-553) 
örgütsel demokrasi ile örgütsel performans ve örgütsel adanmışlık arasındaki ilişki 
incelenmiş ve örgütsel demokrasinin hem çalışan performansının artışında hem de 
örgütsel özdeşleşme üzerinde önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Örgütsel 
performansın iş tatmininin  sonucu olduğu kabul edilir (Spector ve diğ., 2009, s.39) .   

Çalışanlardaki örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmininin iç tatmin boyutunun 
ilişkisi değerlendirildiğinde doğru yönlü ve orta düzeyde anlamlılık gösteren bir 
korelasyon saptanmıştır. Örgütsel demokrasi algısı iç tatmini düzeyini  %30.1 
düzeyinde (Düzeltilmiş R2=.301: F=35.847:p<0.001) arttırmaktadır. İlişkinin nereden 
kaynaklandığı ile ilgili regresyon analizinde katılım-eleştiri alt boyutu β değerinin .184 
(p<0.05), şeffaflık algısı boyutu β değerinin .246 (p<0.01) ile eşitlik boyutu β değerinin 
.229 (p<0.01)   olduğu görülmüştür. Örgütsel Demokrasi Ölçeği alt boyutları ile iç 
tatmin düzeyi arasındaki doğru yönlü ilişkinin nedeni kurumdaki örgütsel demokrasi 
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uygulamaları olabilir. Demokrasi uygulamalarının çalışanlarda çalışma arkadaşları, 
yönetim ve işin kendisi ile ilgili olumlu duygu durumlarına yol açarak iç tatmin 
düzeyinin arttırdığı söylenebilir.  

Örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmininin dış tatmin boyutunun ilişkisi 
değerlendirildiğinde doğru yönlü ve orta düzeyde anlamlılık gösteren bir korelasyona 
rastlanmıştır. Örgütsel demokrasi algısı dış tatmini düzeyini  %37.7 düzeyinde 
(Düzeltilmiş R2=.377:F=49.820:p<0.001) arttırmaktadır. İlişkinin kaynağı ile ilgili 
regresyon analizinde şeffaflık alt boyutu β değerinin .164 (p<0.05), adalet alt boyutu β 
değerinin .230 (p<0.05) ile eşitlik boyutu β değerinin .178 (p<0.01)   olduğu 
görülmüştür. Örgütsel demokrasi dış tatmin ilişkisi kurumdaki örgütsel demokrasi 
uygulamaları olabilir. Kurumdaki örgütsel demokrasi uygulamaları çalışanlarda ücret ve 
terfilere (dış tatmin unsurları) ilişkin olumlu hisleri geliştirerek dış tatmin düzeyini 
artırabilir. Ücret ve terfilere ilişkin çalışanın düşüncesi adalet ve eşitlik algılarını 
doğrudan belirler. Ayrıca, çalışanların ilgili alanlardaki bilgilenebilme (şeffaflık) düzeyi 
de onları doğrudan etkiler. 

Örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmininin toplamına ait ilişki değerlendirildiğinde 
doğru yönlü ve orta düzeyde anlamlılık gösteren bir korelasyona rastlanmıştır. Örgütsel 
demokrasi algısı iş tatmini düzeyini  %38.8 düzeyinde (Düzeltilmiş 
R2=.388:F=52.287:p<0.001) arttırmaktadır. İlişkinin kaynağı ile ilgili regresyon 
analizinde katılım-eleştiri alt boyutu β değerinin .164 (p<0.05), şeffaflık alt boyutu β 
değerinin  .220 (p<0.01) ile eşitlik boyutu β değerinin .219 (p<0.01) olduğu 
görülmüştür. Örgütsel demokrasi algısının iş tatmininin bütünü ile iç ve dış tatmin 
düzeylerini yordama durumunda etkili olmayan tek Örgütsel Demokrasi Ölçeği boyutu 
hesap verebilirliktir. Diğer boyutların tamamının iş tatmininin bütünü ile iç ve dış 
tatmin düzeylerini yordamada etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Cinsiyet değişkenine göre örgütsel demokrasi algısının tamamı ve tüm boyutları 
farklılaşıyor iken yaş kategorileri ile örgütsel demokrasi algısının katılım-eleştiri, 
şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir. Örgütsel demokrasi algısının unvanlar ile ilişkisinde, unvanların örgütsel 
demokrasi toplamı ve tüm boyutları ile ilişkisi görülmüştür ve unvan türlerine göre 
örgütsel demokrasi algıları farklılıklar göstermektedir. Mesleki deneyim yılı ile örgütsel 
demokrasi ilişkisi incelendiğinde ise katılım-eleştiri, adalet ve örgütsel demokrasinin 
bütünü ile anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

H1 (Çalışanların demografik özelliklerine göre örgütsel demokrasi algıları 
arasında farklılıklar vardır.) Kabul edilmiştir. 

Katılımcılara ait demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, mesleki deneyim yılı ve 
unvan durumu) iş tatmini seviyesini etkilemiştir. 

H2 (Çalışanların demografik özelliklerine göre iş tatmini düzeyleri arasında 
farklılıklar vardır.) Kabul edilmiştir.  

Örgütsel demokrasi algısı, iç tatmini %30.1 düzeyinde, dış tatmini %37.7 
düzeyinde ve iş tatmininin bütününü %38.8 düzeyinde pozitif yönlü değiştirebilme 
gücüne sahiptir. 

H3 (Örgütsel demokrasi iş tatmin seviyesini pozitif olarak etkiler.) Kabul 
edilmiştir. 
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4.3. Öneriler 

İşletmelerin insan kaynaklarına yönelik uyguladığı sistem, süreç ve politikalar; 
varlıklarını sürdürebilmelerinde ve rekabetçi olabilmelerinde belirleyici bir rol 
oynamaktadır. Örgütsel davranış alanında yer alan örgütsel demokrasi ve iş tatmini ise 
işletmelerin yapı ve süreçlerini etkileyerek örgütsel performans üzerinde dikkate 
alınması gereken sonuçlar doğurmaktadır. 

Örgütsel demokrasinin iş tatminine etkisini belirlemeye yönelik Üniversite 
Hastanesinde yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Örgütsel demokrasi 
algısındaki artış iş tatmin düzeyinde artışa yol açmaktadır. Çalışanların iş tatmin düzeyi 
yüksek bireylere dönüşmeleri ve buna bağlı olarak iş tatmininin olumlu çıktılarından 
işletmelerin yararlanabilmesi için örgütlerin çalışanlarında örgütsel demokrasi algısını 
ortaya çıkaracak ve/veya güçlendirecek demokratik uygulamaları hayata geçirmesi 
önerilir.  Bu amaçla işletmelere; 

Çalışanlar yönetime katılım hususunda istekli ve cesaretli hale getirilmelidir. Tüm 
örgütte eleştirel bakış açısı yerleştirilmeye çalışılmalı ve çalışanların eleştiri hakkı 
olduğu ve eleştirinin doğruya ulaşmak için bir araç olduğu kabul edilmelidir.  İşletmede 
işler kapalı kapılar ardında yapılarak personel ilgisi ve merakı negatif olarak 
körüklenmemelidir. Bunun yerine çalışanlara en azından onları ilgilendiren konularda 
bilgilere ulaşma imkânı sağlanmalıdır. Örgütsel düzeyde kazanımların dağıtılması, 
dağıtım kararlarının alınmasında kullanılan süreçler ve bireyler arasındaki ilişkilerde 
adalet duygusunun incitilmesinden kaçınılmalıdır. Ayrıca koşulları eşit olanın eşit 
işleme ve muameleye tabi tutulması da önerilir. 

Bu çalışma aynı sektördeki farklı işletmelerde ve/veya farklı sektörlerdeki 
işletmelerde de uygulanarak genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir. İşletmelerde 
demokratik uygulamalar hayata geçirilerek, deneysel çalışmalar da yapılabilir.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Job satisfaction level of human resources, which is the most crucial production 
factor in business enterprises, is among significant parameters determining achievement 
of organizational aims and goals. Besides, employees need to make extra contribution 
apart from performing their duties so that firms will be able to achieve organizational 
aims. Activating and motivating human resources is possible only through being valued 
and satisfied about their jobs. 

Just as democracy is important for societies, it is also important for firms which 
involve a small community. A general political and managerial tool, democracy is 
called organizational democracy when it is practiced at an organizational level. The 
term “organizational democracy” is frequently associated with employee participation 
and satisfaction, increased shareholder engagement, high level of innovation and 
improved organizational performance. Organizational democracy has positive influence 
on job performance of employees and organization by affecting the organizational 
structure and processes. Therefore, firms that accomplish democratic practices in the 
organization will succeed in turning their employees into individuals with high job 
satisfaction and thus increasing the personal and organizational performance. The 
dimensions of organizational democracy are participation-criticism, transparency, 
justice, equality and accountability(Geçkil and Tikici, 2015, pp.61-62). 

Job satisfaction is a type of attitude developed by the individual towards the job 
and workplace. Attitudes are expressions that involve positive or negative evaluations 
regarding objects, events or people. They are “positive feelings towards the job 
emerging as a result of evaluation of job characteristics” (Robbins and Judge, 2014, 
p.77). While a person with a high job satisfaction has positive feelings about the job, 
one with a low job satisfaction does not have positive feelings about the job. 
Researchers generally divide job satisfaction into internal and external factors: Salary 
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and promotion are regarded as external factors, whereas colleagues, management and 
the job itself are accepted as internal factors (Spector et al., 2009, p.32).   

Hypotheses 

H1 There are differences among employees’ organizational democracy levels 
based on their demographic characteristics. 

H2 There are differences among employees’ job satisfaction levels based on their 
demographic characteristics. 

H3 Organizational democracy has a positive effect on job satisfaction level. 
Methodology 

This survey performed based on relational screening model aims to determine the 
effect of organizational democracy on job satisfaction. Organizational democracy scale 
and Minnesota Satisfaction Questionnaire were used to collect data. Sample of the study 
comprises of 405 staff members (doctor, nurse, officer and technical staff) working in a 
hospital. Both scales and their sub-scales have a high level of reliability and validity.  

Findings 

Significant level of linear relationship among all sub-scales of organizational 
justice and job satisfaction and between the total scales as a result of the correlation 
analysis. The coefficient regarding the level of the relationship was calculated between 
.391 and .622 and it was concluded that these correlations are highly meaningful 
(p<0.01).  

Results of the regression analysis performed to measure the effect of 
organizational democracy on job satisfaction are given in Table 1. 

Table 1. Effect of Organizational Democracy on Job Satisfaction 
Independent 

Variable: 
 
  Organizational   
  Democracy and  
  Dimensions 

Dependent 
Variable: 

Job 
Satisfaction 

and 
Dimensions 

 
Adjusted 

R2 

 
 

F 

 
 

p 

 
 
β 

 
 
t 

 
 

p 

Participation-criticism 
Transparency 
Justice 
Equality 
Accountability 

 
 

Internal 
Satisfaction 

 
 

.301 

 
 

35.847 

 
 

.000 

.184 

.246 
-.045 
.229 
.042 

2.597 
3.458 
-.650 
4.396 
.737 

.010 

.001 

.516 

.000 

.462 
Participation-criticism 
Transparency 
Justice 
Equality 
Accountability 

 
 

External 
Satisfaction 

 
 

. 377 

 
 

49.820 

 
 

.000 

.122 

.164 

.230 

.178 

.041 

1.830 
2.445 
3.504 
3.615 
.766 

.068 
.015 
.001 
.000 
.444 

Participation-criticism 
Transparency 
Justice 
Equality 
Accountability 

 
 

Job 
Satisfaction 

Total 

 
 

.388 

 
 

52.287 

 
 

.000 

.164 

.220 

.103 

.219 

.045 

2.482 
3.309 
1.587 
4.489 
.841 

.013 

.001 

.113 

.000 

.401 

a) Perception of organizational democracy has the power to change internal 
satisfaction at a level of 30.1 %. This power has a positive direction and results from 
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participation-criticism, transparency and equality sub-scales of organizational 
democracy. Regression analysis was performed in order to determine which sub-scale 
causes the effect of organizational democracy on internal satisfaction and the results 
showed that β value of participation-criticism sub-scale was .184 (p<0.05), β value of 
transparency sub-scale was .246 (p<0.01) and β value of equality sub-scale was .229 
(p<0.01). It can be interpreted that organizational democracy practices increases internal 
satisfaction level by leading to positive feelings in employees regarding their 
colleagues, management and the job itself. 

b) Perception of organizational democracy has the power to change internal 
satisfaction at a level of 37.7 %. This power has a positive direction and results from 
transparency, justice and equality sub-scales of organizational democracy. Regression 
analysis was performed in order to determine which sub-scale causes the effect of 
organizational democracy on external satisfaction and the results showed that β value of 
transparency sub-scale was .164 (p<0.05), β value of justice sub-scale was .230 
(p<0.05) and β value of equality sub-scale was .178 (p<0.01). Organizational 
democracy practices can increase the external satisfaction level by developing positive 
feelings in employees regarding salary and promotions (external factors of satisfaction). 
The thoughts of the employees on the salary and promotions determines their 
perceptions of justice and equality. Also, employees’ ability to get information 
(transparency) on relevant fields affects them directly as well. 

c) Perception of organizational democracy has the power to change at a level of 
38.8 %. This power has a positive direction and results from participation-criticism, 
transparency and equality sub-scales of organizational democracy. Perception of 
organizational democracy increases the level of job satisfaction at a rate of 38.8 % 
(Adjusted R2=.388:F=52.287:p<0.001). Regression analysis which was performed to 
determine the source of the relationship revealed that β value of participation-criticism 
sub-scale was .164 (p<0.05), β value of transparency sub-scale was .220 (p<0.01) and β 
value of equality sub-scale was .219 (p<0.01). 

Conclusion 
The results of the study carried out at the University Hospital with the aim of 

determining the effect of organizational democracy on job satisfaction suggested that; 
It was observed that men have a higher democracy perception compared to 

women, participants of 41 years of age and older have higher democracy perception 
than those of 31-40 years, doctors are higher than nurses and participants with less than 
five years of experience are higher than those with more than five years of experience. 

H1 There are differences among employees’ organizational democracy levels 
based on their demographic characteristics was ACCEPTED. 

It was observed that men have a higher level of job satisfaction compared to 
women, participants of 41 years of age and older have higher democracy perception 
than those younger and participants with more than 16 years of experience are higher 
than those with less experience. It was also found out that nurses have the lowest level 
of job satisfaction among other job categories. 

H2 There are differences among employees’ job satisfaction levels based on their 
demographic characteristics. ACCEPTED. 
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Organizational democracy perception has the power to positively change internal 
satisfaction at the rate of 30.1 %, external satisfaction at the rate of 37.7 % and job 
satisfaction totally at the rate of 38.8 %. 

H3 Organizational democracy has a positive effect on job satisfaction level. 
ACCEPTED. 

The findings of the study demonstrate that increase in the perception of 
organizational democracy causes an increase in the level of job satisfaction as well. It is 
recommended that organizations should put into practice applications that will create 
and/or strengthen the perception of organizational democracy among their employees so 
that employees will turn into individuals with high levels of job satisfaction and thus 
organizations can benefit from the positive outcomes of job satisfaction. Experimental 
studies can also be carried out by using democratic practices in the firms. 
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Özet 

Finansal liberalizasyon ile birlikte özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları ile 
global piyasalar arasında entegrasyon artmıştır. Bu durum portföy çeşitlendirmesi 
kapsamında uluslararası yatırımcıların aleyhine bir durum olarak değerlendirilmektedir. 
Çünkü portföy teorisine göre portföyü oluşturacak enstrümanlar arasında ancak negatif 
yönlü veya düşük korelasyona sahip ilişkinin bulunması durumunda çeşitlendirme 
imkanları doğmuş olacaktır. Piyasalar arasındaki entegrasyonun artması, piyasalar 
arasındaki ilişkinin ve benzerliğin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada da 
Türkiye ile Türkiye’nin ihracat yaptığı 5 ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki 
korelasyon ve eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya ve ABD ülke borsa endeksleri incelenmiştir. Analiz sonucunda Türkiye 
ile en yüksek korelasyon ilişkisine sahip olan ülke piyasasının Almanya piyasası olduğu 
görülmüştür. Korelasyon katsayıları incelendiğinde en düşük korelasyon ilişkisinin ise 
ABD ile gerçekleştiği görülmüştür. Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre Türkiye ile 
ABD, Almanya ve İngiltere  İtalya ve Fransa arasında uzun dönemli birlikte hareket 
etme eğilimi tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi, Hisse 
Senedi, İhracat, Eşbütünleşme, Korelasyon. 

Abstract 

With financial liberalization, integration between the global markets and the 
markets of developing countries in particular has improved. This is considered to be 

1 Bu çalışmanın bir kısmı, 20-22 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen 2. Lisansüstü İşletme 
Öğrencileri Sempozyumu’nda sunulmuş, geliştirilerek makale formatına getirilmiştir. 
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disadvantageous to the international investors within the scope of portfolio 
diversification. Because diversification potentials would be possible only when there is 
an avoidant or low correlation relation between the instruments, which form the 
portfolio in accordance with portfolio theory. Growth of integration between the 
markets results in growth of relation and similarity between the markets. In this study, 
the relation of correlation and co-integration between the stock-exchange markets of 
Turkey and 5 countries with which Turkey has the highest rate of exportation is 
analyzed. The country stock indexes of Germany, England, France, Italy and USA were 
reviewed in this respect.   Following the analysis, it was observed that it is German 
market that has the highest correlation relation with Turkey. When correlation 
coefficients were reviewed, it was seen that the lowest correlation relation took place 
with the USA. According to the results of co-integration test, an inclination to take long-
termed joint action was observed between Turkey and the USA, Germany, England, 
Italy and France.  
Keywords: Financial Markets, International Portfolio Diversification, Stocks, Export, 
Cointegration, Correlation. 

1. Giriş 

Finans literatüründe portföy seçimi problemi olarak adlandırılan Harry 
Markowitz' in (1952) ortaya koymuş olduğu yaklaşım genel olarak bir yatırımcının 
belirli bir miktar parayı farklı menkul kıymetlere yatırarak bir süre tutmasını ifade 
etmektedir. Buna göre yatırımcı tek bir menkul kıymete yatırım yapabileceği gibi tercih 
etmiş olduğu birçok menkul kıymetten oluşan bir portföye de yatırım yapabilmektedir. 
Modern portföy kuramı yatırımcıların rasyonel davranışlar sergilediklerini, riskten 
kaçındıklarını ve daima daha fazla getiri beklediklerini varsaymıştır. İşte bu nedenle 
yatırımcıların çoğu birden fazla menkul değerden oluşan portföylere yatırım 
yapmaktadırlar. Bu durum çeşitli varlık türlerine yatırım yaparak riski azaltmak için 
kullanılan bir tekniktir. Başka bir deyişle, portföy içindeki çeşitli varlıklar arasında 
sermaye tahsisi ile ilgili bir risk yönetimi süreci olarak görülebilir (Gurrib ve 
Alshahrami, 2012). Bu sayede, bir yatırımcı tek bir varlık yerine çeşitlendirilmesi iyi 
yapılmış bir portföye yatırım yapması durumunda benzer risk düzeylerinde daha yüksek 
bir getiri elde edebilecek veya daha düşük bir risk seviyesinde benzer getiriler elde 
edilebilecektir. 

Bu teoriye göre, portföyün temel amacı aslında tüm yumurtaları aynı sepete 
koymamaktır. Buna göre her bir menkul değerin kendine özgü bir riski vardır ve 
birbirleriyle daha az veya negatif korelasyona sahip olan çeşitli menkul kıymetlerden 
oluşan portföyün riski, menkul kıymetlerin bireysel risklerinin ağırlıklı ortalamasından 
daha düşük olacaktır (Karan, 2013).   

Özellikle 1990’lı yılların başlarından itibaren etkisini hissettiren küreselleşme ile 
birlikte gelişen iletişim teknolojisi ve düşük işlem maliyetleri, sermaye hareketliliğinde 
önemli artışa neden olmuştur (Korkmaz, Zaman ve Çevik, 2008). Bununla birlikte 
fonların ülkeler arasında dolaşımı serbestleşmiş, uzaklık ve zaman sorun olmaktan 
çıkmıştır. Bu durum ise uluslararası yatırımcılara farklı ülke piyasalarında yatırım 
yapma ve daha fazla getiri elde etme imkanı sunmuştur. 

Günümüzde yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi kapsamında çeşitli ülkelerden 
portföye dahil edilen menkul kıymetlerden de yararlanmaktadırlar. Ancak çeşitli 
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ülkelerden portföye dahil edilen menkul kıymetlerle gerçekleştirilen çeşitlendirmenin 
yatırımcıya fayda sağlayabilmesi için bu ülkelerin finansal piyasalarının birbirleriyle 
olan ilişkilerinin zayıf düzeyde olması diğer bir ifadeyle piyasaların birbiriyle entegre 
olmaması gerekmektedir. Eğer piyasalar birbiri ile mükemmel düzeyde entegre ise 
(ülkeler arası korelasyon bir ise) uluslararası çeşitlendirme hiçbir yarar sağlamayacaktır 
(Vuran, 2010). Eğer bu farklı ülkelere ait piyasalar tamamıyla birbirinden bağımsız ise 
uluslararası çeşitlendirme sonucunda fayda sağlanabilecektir. 

Ülkelerin finansal piyasaları arasındaki farklılıklar yada benzerlikler bu ülkelerin 
birbirleriyle olan ticaret hacimleri, aynı coğrafi bölgelerde yer almaları, aynı birliğin 
üyeleri olmaları, para ve maliye politikaları, gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. 
Bu nedenle çalışmada, Türkiye'nin ihracat hacminin yoğun olduğu ülkelere ait hisse 
senedi piyasaları ele alınmış ve ticari ilişkilerinin yoğun olduğu bu ülkelere ait hisse 
senedi piyasaları ile olan entegrasyon düzeyinin araştırılması amaçlanılmıştır. Bu  
kapsamda, Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve Fransa gibi ülkeler belirlenmiş ve bu 
ülkelere ait endeks verileri ile Türkiye’nin endeks verileri arasındaki uzun dönemli ilişki 
Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi yardımıyla incelenmiştir. Bu sayede uluslararası 
çeşitlendirmenin bu ülke piyasalarından belirlenen menkul kıymetlerle yapılması 
durumunda bir fayda sağlayıp sağlamayacağı belirlenmeye çalışılmıştır.   

2. Literatür 

Literatür incelendiğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin veya bu ülkelerin 
sermaye piyasalarının birbirleriyle olan entegrasyonu birçok çalışma tarafından ele 
alınmıştır. Bu çalışmalarda ülkelerin birbirleriyle entegre olup olmadığı incelenmiş bu 
sayede uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından yatırımcıya fayda sağlayıp 
sağlamayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır;   

Lim, Lee ve Liew (2003), gerçekleştirmiş oldukları çalışmada Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği içerisinde yer alan Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur 
gibi ülkelerin hisse senedi piyasalarının birbiriyle olan entegrasyon düzeyini 
incelemişlerdir. Çalışmada 1988 - 2002 yılları arasındaki döneme ilişkin aylık hisse 
senedi fiyat verileri kullanılmış ve bu verilerin analizi, Bierens tarafından geliştirilen 
parametrik olmayan eşbütünleşme testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 
neticesinde, ASEAN bölgesinde bulunan bu beş ülkenin  hisse senedi piyasalarının 
birbirleriyle yüksek düzeyde entegre oldukları tespit edilmiştir. Bu ASEAN  bölgesinde 
yer alan  bu beş ülkenin hisse senedi piyasalarındaki finansal değerlerle çeşitlendirilmiş 
bir portföyün  yatırımcıya sağlayacağı faydanın sınırlı olduğu ifade edilebilmektedir.  

Voronkova (2004), ise çalışmasında gelişmekte olan Macaristan, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti gibi, üç Orta Doğu Avrupa ülkesine ait hisse senedi piyasaları ile Fransa, 
Almanya ve Birleşik Krallık ve ABD  gibi gelişmiş ülkelere ait hisse senedi piyasaları 
arasındaki entegrasyon düzeyini incelemiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, 
gelişmekte olan ülkelere ait hisse senedi piyasaları ile  gelişmiş ülkelere ait hisse senedi 
piyasaları  arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu durumda 
aralarında uzun dönemli bir ilişkinin tespit edildiği bu piyasalar portföy çeşitlendirmesi 
kapsamında yatırımcıya pek fayda sağlamayacaktır. 

Wang ve Moore (2008), gerçekleştirmiş oldukları çalışma kapsamında orta doğu 
Avrupa hisse senedi piyasaları ile  Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkelere ait hisse 
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senedi piyasaların birbirleriyle olan korelasyon düzeyini incelemişlerdir. Elde edilen 
analiz sonuçları, 1997 Asya finansal krizi ve 1998 Rusya borç krizi gibi kriz 
dönemlerinde  bu piyasalar  arasındaki  korelasyon düzeylerinin daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında finansal piyasa entegrasyonunun, Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan için mevcut finansal piyasaların gelişim düzeylerine bağlı 
olarak, ilerleyen bir süreç olduğu görülmüştür. 

Korkmaz vd., (2008), çalışma, kapsamında Türkiye hisse senedi piyasasının 
Avrupa Birliği üyesi 17 ülkenin ve Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüksek olduğu ilk 
10 ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada Ocak 1995 
ile Aralık 2007 dönemine ait veriler ele alınmıştır. çalışma neticesinde, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 11 Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüksek olduğu 
ülkelerden ise 7 ülke ile entegre olduğu ortaya konulmuştur.  

Chang ve Tzeng (2009), gerçekleştirmiş oldukları çalışmada ABD ve ABD'nin 
ticaretinin önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olduğu Kanada, Almanya, Japonya ve 
Meksika gibi ülkeler arasındaki entegrasyon düzeyini incelemiş bu sayede uluslararası 
hisse senedi çeşitlendirilmesinin bu ülke piyasaları arasında fayda sağlayıp 
sağlamadığını araştırmıştırlar dır. Çalışma kapsamında 2000 ve 2008 dönemi arasındaki 
veriler kullanılmış ve bu verilerin analizi parametrik olmayan eşbütünleşme testi ile 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre ABD' nin bu ülkelerden sadece 
Meksika ile entegre olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Onour (2010) gerçekleştirmiş olduğu çalışma kapsamında Mısır, Fas ve Tunus 
gibi üç Kuzey Afrika ülkesinin hisse senedi piyasası arasındaki entegrasyon düzeyini 
incelemiş ve bu üç ülke arasında gerçekleştirilen portföy çeşitlendirmesinin 
verimliliğini incelemiştir. Çalışma kapsamında 2002 ile 2007 tarihleri arasındaki hisse 
senedi fiyat endekslerine ilişkin veriler kullanılmıştır. Bu verilerin analizinde doğrusal 
ve doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
neticesinde bahsi geçen bu üç piyasanın hisse senedi piyasaları arasında iki değişkenli 
ve çok değişkenli doğrusal olmayan güçlü ve uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. 
Bu durum ise bu ülkeler arasında gerçekleştirilecek portföy çeşitlendirmesinin bir fayda 
sağlamayacağını göstermektedir.   

 Yılancı ve Öztürk (2010), çalışmada Türkiye ve beş büyük ticaret ortağının hisse 
senedi piyasaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda  Ocak 1995-Aralık 2009 
dönemine ait veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar İMKB 100 ile FTSE 100, SP 
500 ve AEX borsaları arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığını ortaya 
koymaktadır.   

Guyot (2011), gerçekleştirmiş olduğu çalışma kapsamında dokuz Dow Jones 
İslam endeksini (DJIM) analiz etmiş ve Dow Jones İslam endekslerinin konvansiyonel 
endekslerle uzun vadeli bir entegrasyona sahip olmadıklarını tespit etmiştir. Bunun 
sonucunda İslam endekslerinin, uluslararası yatırımcılara ilave portföy çeşitlendirme 
avantajları sağlayan konvansiyonel endeksler kadar etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Ayaydın (2013), Türkiye ile gelişen hisse senedi piyasaları arasındaki getiri 
ilişkilerini incelemiştir. Çalışmada ayrıca, uluslararası portföy çeşitlendirmesi yapılması 
durumunda çeşitlendirmenin yatırımcıya fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemeye 
çalışmıştır.  Bu amaçla çalışma kapsamında 21 gelişen piyasanın 2010-2012 dönemine 
ait verileri kullanılmıştır. Çalışma neticesinde Türkiye’nin en düşük ve pozitif yönlü 
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ilişkiye sahip olduğu piyasaların Asya piyasaları olduğu belirlenmiştir. Bu durum Türk 
yatırımcıların, Türkiye ile en düşük pozitif ilişkiye sahip olan Asya piyasalarını 
kullanarak uluslararası çeşitlendirme gerçekleştirmesi halinde çeşitlendirmeden fayda 
elde edebileceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışma neticesinde gelişen piyasalar 
arasındaki ilişkinin artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.  

Samırkaş ve Düzakın (2013), gerçekleştirmiş oldukları çalışma kapsamında 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, 
Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve Ürdün gibi 
Avrasya ülkelerine ait hisse senedi piyasalarının birbirleriyle olan uzun dönemli 
eşbütünleşme ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada Johansen eşbütünleşme testi 
kullanılmıştır. Çalışma neticesinde Türkiye ile Mısır hisse senedi piyasaları arasında 
uzun dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilmiş fakat Bahreyn, BAE, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Ürdün ve Romanya hisse senedi piyasaları arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuç Mısır dışındaki Avrasya ülkelerindeki 
finansal değerlerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen portföy çeşitlendirmesi sonucunda 
yatırımcının bu çeşitlendirmeden bir fayda elde edebileceğini göstermektedir.  

Çelik, Kaya, ve Tunç (2013), benzer ekonomik karakterlere sahip olan Türkiye ve 
Brezilya gibi ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki kısa ve uzun dönemli eş 
hareketliliği incelemişlerdir. Çalışma kapsamında 2010 ve 2012 yılları arasındaki 
döneme ait günlük veriler kullanılmıştır. Bu verilerin analizinde Johansen-Juselius 
testinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda seçilen ülkelere ait hisse senedi 
endeksleri arasında uzun dönemli bir eş hareketliliğin bulunmadığını ortaya koymuş ve 
uluslararası portföy çeşitlendirme açısından bu ülkelerin hisse senetlerinin 
değerlendirilmesinin fayda sağlayacağını ifade etmişlerdir. 

Guidi, ve Ugur (2014), çalışmalarında Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, 
Slovenya ve Türkiye gibi güneydoğu Avrupa ülkelerinin hisse senedi piyasalarının 
Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerin hisse 
senedi piyasaları ile entegre olup olmadıklarını incelemişlerdir. Çalışmada 2000-2013 
arasındaki döneme ilişkin veriler kullanılmış ve bu verilere durağan eşbütünleşme testi 
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, güneydoğu Avrupa ülkeleri hisse senedi 
piyasalarının Almanya ve İngiltere piyasaları ile entegre olduğunu ancak ABD ile 
entegre olmadığını ortaya koymuştur. 

Ajmi, Hammoudeh, Nguyen ve Sarafrazi (2014), Çalışmalarında İslami ve  
Konvansiyonel sermaye piyasaları arasındaki ilişkiyi doğrusal ve doğrusal olmayan 
nedensellik yardımıyla incelemişlerdir. Çalışma neticesinde elde edilen bulguların uzun 
bir süredir var olan İslami finansal piyasalar ve Konvansiyonel finansal piyasaların 
zayıf bir şekilde ilişkilendiğini öne süren hipotezi desteklemediği belirlenmiştir.    

Majdouba, Mansour, ve Jouini (2016), Çalışma kapsamında, 2008 ve 2013 
tarihleri arasındaki dönemde Fransa, Endonezya, İngiltere ve ABD için uzun ve kısa 
dönemde Konvansiyanel ve İslami hisse senedi fiyatları arasındaki piyasa entegrasyonu 
değerlendirilmiştir. Çalışmada çeşitli ekonometrik yaklaşımlar kullanılmıştır. Elde 
edilen  sonuçlar, Sadece UK için konvansiyonel ve İslami hisse senedi fiyatları arasında 
herhangi bir eşbütünleşmenin olmadığını bunun dışındaki tüm ülkeler için uzun dönemli 
bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. 
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Abu-Alkheil, Khan, Parikh, ve Mohanty, (2017), Gerçekleştirmiş oldukları 
çalışma kapsamında İslami ve konvansiyonel endekslerin performanslarını ve bu 
endekslerin arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığını incelemişlerdir. 
Çalışma kapsamında 32 konvansiyonel ve 32 İslami endeks belirlenmiştir. Çalışmada 
2002-2014 arasındaki dönem ele alınmıştır. Bunun sonucunda elde edilen bulgular 31 
İslami endeks ve bunların Konvansiyonel karşıtları arasındaki entegrasyon düzeyinin 
zayıf olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, birçok İslam endeksinin, küresel portföylerin 
ilgisini çekecek mükemmel çeşitlendirme fırsatları sunabileceğini ortaya koymaktadır. 

3. Ekonometrik Metodoloji 

Bu bölümde, çalışma kapsamında yaralanılan  testlerden olan yapısal kırılma 
tarihinin içsel olarak belirlendiği Zivot Andrews, tek kırılmalı birim kök testi ile 
Değişkenlerin uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesini sağlayan Hatemi-
j iki yapısal kırılmanın varlığına izin veren eşbütünleşme testine ait ekonometrik 
modellere yer verilecektir. Bununla birlikte,  çalışma kapsamın da faydalanılmış olan 
ADF birim kök testine ilişkin ekonometrik metodolojiye ise literatürde sıklıkla 
kullanılan ve bilinen bir test olması nedeniyle yer verilmemiştir. 

3.1. Zivot-Andrews Kırılma Testi 

Perron (1989)'daki çalışmasında serilerde yapısal kırılmanın tek bir noktada 
gerçekleşebildiğini ve kırılma zamanın bilinebileceği varsayımını ortaya atmıştır. Zivot 
ve Andrews (1992)  ise gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, kırılma noktasının 
bilinebilmesi durumuna eleştiriler getirerek, kırılma noktasının içsel olarak tahmin 
edildiği birim kök testini geliştirmişlerdir. Zivot-Andrews'a göre eğer kırılma zamanı 
Perron (1989)'daki gibi dışsal olarak alınır ise hipotez testlerinin sonuçları birim kökün 
reddi lehine değişecektir (Sevüktekin ve Çınar, 2014). Bu birim kök testinde Model A 
sabitte, Model B trendde, Model C ise hem sabit hem de trendde meydana gelen yapısal 
değişime izin vermektedir (Sungur, Aydın ve Eren, 2016). 

Model A:  

Model B :  

Model C:  

Zivot Andrews birim kök testi kapsamında, Sıfır hipotezinde serinin yapısal 
değişim olmaksızın entegre olduğu düşünüldüğü için, alternatif hipotezde serinin 
bilinmeyen kırılma zamanı ile bir trend durağan süreç tarafından temsil edildiği 
varsayılmaktadır. 

Kırılma testinde Tλ bilinmeyen olası kırılma yılı olarak ele alınırsa, İlk 
denklem’de Tλ< t olduğunda DUt(λ) = 1 değeri alırken t < Tλ için DUt(λ) = 0  değerini 
almaktadır. Ayrıca diğer kukla değişken de t > Tλ için DTt*(λ)= t-Tλ değeri alır iken t < 
Tλ için  DTt*(λ) = 0  değeri almaktadır Testin uygulanmasında gözlem dönemindeki her 
bir yıl, olası kırılma yılı olarak belirlenip kukla değişkenler oluşturulmakta ve α 
katsayısının t istatistikleri hesaplanmaktadır. Bu durum gözlem döneminin tamamı için 
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uygulandıktan sonra α katsayısının t istatistiğinin minimum olarak hesaplandığı yıl, 
olası kırılma yılı olarak tespit edilmektedir (Korkmaz vd., 2008). Daha sonra ise 
belirlenen t istatistiği Zivot ve Andrews tarafından oluşturulan kritik değerler ile 
mukayese edilmektedir. Eğer belirlenen t istatistiği mutlak değer olarak kritik 
değerlerden küçük ise serinin birim kök içerdiğini ifade eden sıfır hipotezi kabul 
edilmekte iken t istatistiğinin mutlak değerce kritik değerden büyük olması durumunda 
ise  serinin yapısal kırılmayla birlikte durağan olduğunu ifade eden alternatif hipotez 
kabul edilmektedir. 

3.2. Hatemi-J (2008) Eşbütünleşme Testi  

Hatemi-J 2008 yılındaki çalışmasıyla, Gregory ve Hansen (1996) tarafından 
geliştirilen tek ve tek yapısal kırılmanın varlığına izin veren  eşbütünleşme testini 
genişleterek, iki yapısal kırılmanın varlığına izin veren eşbütünleşme testini 
geliştirmiştir.. Hatemi-J gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmada hem sabitte hem de 
eğimde olmak üzere iki yapısal kırılmanın etkisini aşağıda belirtilen denklemi dikkate 
alarak ifade etmeye çalışmıştır.  Verilen bu denklemde içsel olarak iki yapısal kırılmaya 
izin verilmektedir (Hatemi-J, 2008). 

 

Burada α0 yapısal kırılma öncesindeki sabit terimi ifade ederken , α1 ilk yapısal 
kırılma nedeniyle, α2 ise ikinci yapısal kırılma nedeniyle sabit terimde oluşan değişimi 
ifade etmektedir. β0 yapısal kırılma öncesindeki eğim parametresini ifade ederken, ilk 
yapısal kırılmanın eğimde neden olduğu etkiyi β1, ikinci yapısal kırılmanın neden 
olduğu etkiyi ise β2 parametresi ifade etmektedir. 

 ve ilgili yapısal değişim noktasının zamanlamasını belirten 
bilinmeyen parametreleri göstermekte iken yapısal kırılmaların etkilerini modele taşıyan 
gölge değişkenler ise şu şekilde ifade edilmektedir:   

 

 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını gösteren hipotezin test 
edilmesi için ADF*,  ve Zt istatistikleri kullanılmaktadır. ADF* istatistiği elde edilen 
kalıntılara ADF birim kök test istatistiği uygulanması sonucunda elde edilirken, Zα test 
istatistiği  şeklinde hesaplanmaktadır. Bu formülde verilen   terimi ise 
aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanabilmektedir (Hatemi-J, 2008). 
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Zt test istatistiği ise yukarıdaki denklemde verilen  değeri yardımıyla şu şekilde 
elde edilebilmektedir; 

 

Yukarıdaki eşitlikte verilen   ifadesi 'nin  ile 

kurulan regresyonu sonucunda elde edilen artık değerlerin uzun dönemli varyans 
tahmincilerini göstermektedir (Hatemi - j, 2008). 

Burada bahsedilen  üç istatistik de standart olmayan dağılıma sahip değil iken,  
tüm  τ1 , τ2 çiftlerine ait test istatistiklerinin en küçük olanı kullanılır. Bu istatistikler 
için belirlenen kritik değerler Hatemi - j (2008) çalışmasında tablolaştırılmıştır. 

4.Veri 

Çalışmada, Türkiye’nin ihracat hacminin en yoğun olduğu 5 ülkeye ait hisse 
senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda Türkiye’nin 2016 yılı için ihracat rakamları incelenmiş ve en fazla ihracat 
yapılan ülkeler ve ihracat rakamları tablo 1'de verilmiştir. Buna göre ilk beş ülkeye ait 
sıralamanın Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD şeklinde olduğu görülmüş ancak 
Irak piyasasına ait verilerin elde edilememesinden dolayı çalışmada bu ülkeye yer 
verilmemiştir. Bu nedenle çalışmaya altıncı sırada yer alan Fransa dahil edilmiştir.  

Tablo 1. 2016 Yılı için Türkiye'nin İhracat Tutarlarının En Yoğun Olduğu Ülkeler 

Ülke Adı İhracat Dolar 

Almanya 13.998.653.115 

İngiltere 11.685.790.237 

Irak 7.636.669.605 

İtalya 7.580.836.964 

ABD 6.623.346.957 

Fransa 6.022.485.402 

Kaynak: TUİK; Dış Ticaret İstatistikleri 
Türkiye ve söz konusu ülkelerin hisse senedi piyasalarını temsilen MSCI 

tarafından hesaplanan ülke borsa endeksleri kullanılmış ve veriler MSCI Barra web 
adresinden elde edilmiştir. Analizlerde söz konusu endekslere ait aylık fiyat serileri 
kullanılmıştır. Analiz dönemi 30/01/2004-31/07/2017 tarihleri arasındaki 163 aylık 
fiyatı kapsamaktadır. Ülke endekslerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de 
özetlenmiştir.  
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Tablo 2. Ülke Endekslerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 TR ALM FRS ING ITL ABD 
Ortalama 4.601.376 1.721.523 1.578.050 1.191.401 3.688.180 1.417.536 
Stand. Sap. 7.898.200 2.520.744 2.350.367 1.737.313 6.868.320 2.353.080 
Maksimum 1.922.390 9.642.010 9.715.160 6.725.500 1.924.860 7.007.130 
Minimum 1.243.906 3.607.461 2.892.150 1.970.785 1.365.653 3.949.980 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek fiyat ortalamasına sahip olan piyasa Türkiye 
piyasası iken en düşük fiyat ortalamasına sahip olan piyasanın ise İngiltere piyasası 
olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra en yüksek volatilitenin ise yine Türkiye’de 
gerçekleştiği görülmektedir. En düşük volatilite ise İngiltere piyasasında 
gerçekleşmiştir. Maksimum ve minimum gözlemler de söz konusu bulguları destekler 
niteliktedir. 

Verilere ait zaman yolu grafikleri Şekil 1 ‘de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Ülke Endekslerine Ait Aylık Fiyat Serileri 
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5. Bulgular 

Ülke piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesine geçmeden önce 
korelasyon ilişkisinin incelenmesi portföy çeşitlendirmesi anlamında fayda 
sağlamaktadır. Bu nedenle piyasalar arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış ve 
bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir.   

Tablo 3. Ülke Endeks Getirileri Arasındaki Korelasyon İlişkisi 

  TR ALM FRS ING ITL ABD 
TR 1.000.000       

ALM  0.568397 1.000.000      
FRS  0.483084  0.820203 1.000.000     
ING  0.534962  0.765907  0.912936 1.000.000    
ITL  0.156720  0.187703  0.699687  0.656478 1.000.000   
ABD  0.071177  0.657565  0.287612  0.294503 -0.358706 1.000.000 

Tablo 3’ye göre en yüksek korelasyon ilişkisi Fransa ile İngiltere arasında 
gerçekleşmiştir. Almanya ve İtalya arasındaki korelasyon ilişkisi dışında genel olarak 
Avrupa ülkelerinin birbirleriyle yüksek derecede korelasyona sahip olduğu ve ABD ile 
Türkiye’nin ayrıştığı görülmektedir. Yine en düşük korelasyon ilişkisi ise ABD ve 
Türkiye arasında gerçekleşmiştir. Negatif yönlü korelasyon ilişkisine  ise ABD ve İtalya 
arasında rastlanılmıştır.  

5.1. Birim Kök Testleri 

Çalışmada Ülke piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkinin sınanmasına 
geçmeden önce ilgili ülkelere ait serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Değişkenlerin durağanlık düzeyleri literatürde sıklıkla kullanılan 
standart Dickey ve Fuller (ADF) testi, ardından ise seride yapısal kırılmayı dikkate alan 
birim kök testlerinden olan Zivot-Andrews (ZA) birim kök testi yardımıyla 
incelenmiştir. ADF ve ZA birim kök testleri sonrasında  elde edilen bulgular Tablo 4 ve 
Tablo 5'de gösterilmiştir.  

Tablo 4. ADF Birim Kök Testi Sonuçları (Sabit ve Trendli Model) 

Ülkeler 
Düzey Değerler Birinci Farklar 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

TR    -2.920387** -2.826174 -12.54803* -12.54437* 

ALM -1.972577 -2.163450 -11.08003* -11.04628* 
FRS -2.064702 -2.064702 -11.24070* -11.20507* 
ING -1.896774 -1.948195 -11.49567* -11.46802* 
ITL -1.306735 -2.245480 -10.17470* -10.14562* 

ABD 0.722475 -0.944886 -11.67279* -11.81862* 

Uygulanan ADF testi için kritik değerler, Sabit terimli modeller için %1, %5 ve 
%10 önem düzeyinde sırasıyla -3.471, -2.880 ve -2.576;  sabit terimli ve trendli 
modeller için ise %1, %5 ve %10 önem düzeyinde sırasıyla -4.016, -3.438 ve -3.1432 
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olarak verilmektedir. Ayrıca, * işareti %1 önem düzeyinde, ** işareti %5 önem 
düzeyinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Gecikme sayısının 
belirlenmesinde ise  Schwarz bilgi kriteri kullanılmıştır. 

Türkiye ve Türkiye'nin ihracat hacminin en yüksek olduğu beş ülkeye ait endeks 
verileri  için uygulanan ADF test sonuçları Tablo 4'te verilmiştir. Buna göre bu 
ülkelerin hisse senedi piyasası endeks değerleri için elde edilen test istatistikleri serilerin 
düzey değerlerde birim kök içermekte olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sıfır 
hipotezi ret edilememiştir. Endeks değerlerinin bütünleşme düzeyinin tespit edilebilmesi 
için ilk olarak serilerin birinci farkları alınmış ve test istatistikleri tekrar hesaplanmıştır. 
Birinci farkların alınması neticesinde elde edilen test istatistikleri ise mutlak değer 
olarak kritik değerlerden büyük elde edilmiş ve serilerin durağan olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 5. Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları 

  Sabitte Kırılma Sabitte ve Trendde Kırılma 

Ülkeler 
Test Kırılma Test Kırılma 

İstatistiği Tarihi İstatistiği Tarihi 

Türkiye -7.841* Eyl.13 -8.057* Nis.15 
Almanya -6.467* Nis.15 -7.380* Ara.12 

Fransa -5.385* Haz.11 -5.443** Ağu.11 
İngiltere -8.769* May.13 -7.695* May.13 
İtalya -7.838* Nis.09 -7.744* May.09 

Amerika Birleşik 
Devletleri -6.304* Tem.13 -5.076*** May.13 

Kritik değerler  Zivot ve Andrews (1992)’den alınmıştır. Sabitte kırılma için kritik 
değerler  %1 ve %5 önem düzeyinde  sırasıyla -5.340, -4.800 ve -4.580 şeklindedir. 
Sabit ve trendde kırılma için  kritik değerler ise  %1 ve %5 önem düzeyinde  sırasıyla -
5.570, -5.080 ve  -4.820 şeklindedir. Ayrıca, *, ** ve ***  işaretleri  sırasıyla %1, %5 ve 
% 10 önem düzeylerinde yapısal kırılmanın varlığını göstermektedir. 

Türkiye ve Türkiye'nin ihracatının en fazla olduğu beş ülkenin hisse senedi 
piyasası endeks değerlerinde yapısal kırılmanın varlığı Zivot-Andrews birim kök testi 
yardımıyla araştırılmış ve serilerdeki yapısal değişimleri içsel olarak belirleyen Zivot-
Andrews testi sonuçları Tablo 5'de verilmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlar bahsi 
geçen ülkelerin tamamında yapısal kırılmaların varlığını göstermektedir. Elde edilen test 
istatistikleri mutlak değer olarak kritik değerlerden büyük olduğu için meydana gelen 
kırılmalar ile serilerin durağan olduğu hipotezi ret edilmektedir. 

5.2. Eşbütünleşme Testi Sonuçları  
Türkiye ve Türkiye'nin ihracatının en fazla olduğu beş ülkeye ait hisse senedi 

piyasası endeks değerleri aynı dereceden bütünleşik elde edilmiştir. Bunun ardından  bu 
ülkelerin aralarındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi 
ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6'da verilmiştir. 
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Tablo 6. Hatemi j Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Ülkeler Test İstatistikleri Kırılma 
Tarihleri 

%1 
Kritik 
Değer 

%5 
Kritik 
Değer 

%10  
Kritik 
Değer 

TR - ALM 

ADF          -7.014 2009 Nisan −6.503  −6.015  −5.653 
Zt *       -13.640 2008 Şubat −6.503  −6.015  −5.653 

Za*     -171.670 2012Ağustos 
2012 Eylül  −90.794  −76.003  −52.232  

TR - İTL 

ADF          -4.701 2006 Mayıs −6.503  −6.015  −5.653 

Zt*       -12.903 2006 Aralık   
2008 Eylül −6.503  −6.015  −5.653 

Za* -161.533 2006 Aralık   
2008 Eylül   −90.794  −76.003  −52.232  

TR - İNG 

ADF          -5.709 2006 Mart             
2008 Mayıs −6.503  −6.015  −5.653 

Zt *       -13.087 2005 Aralık                  
2008 Ağustos −6.503  −6.015  −5.653 

Za *        -163.418 2005 Aralık  
2006 Ocak  −90.794  −76.003  −52.232  

TR - FRS 

ADF          -12.982 
2010 Ekim                  
2012 
Temmuz 

−6.503  −6.015  −5.653 

Zt *           -12.693 2008 Ekim     
2008 Kasım −6.503  −6.015  −5.653 

Za*         -159.015 2011 Kasım 
2011 Şubat  −90.794  −76.003  −52.232  

TR - ABD 

ADF          -12.113 2006 
Temmuz −6.503  −6.015  −5.653 

Zt *           -12.841 2008 Şubat −6.503  −6.015  −5.653 

Za*         -160.784 2007 Kasım 
2013 Haziran  −90.794  −76.003  −52.232  

ADF*, Zt* ve Za* test istatistiklerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyindeki 
kritik tablo değerleri Hatemi J (2008) çalışmasından elde edilerek tabloda verilmektedir. 
Triminaj 0.15 alınmıştır.  Ayrıca *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 
düzeylerinde eşbütünleşmeyi  göstermektedir. 

Tablo 5’e göre Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi Türkiye'nin ihracat hacminin 
yoğun olduğu beş ülkeye ait hisse senedi piyasalarında yaşanan yapısal kırılmaları 
ortaya koymaktadır. Kırılma tarihleri söz konusu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkide 
meydana gelen yapısal değişimleri işaret etmektedir. Elde edilen kırılma tarihlerinin 
incelenmesi sonucunda büyük çoğunluğunun 2008-2012 yılları arasında yaşanan 
küresel ekonomik krizi işaret ettiği görülmektedir. Elde edilen ADF, Zt ve Za test 
istatistiklerine değerlendirildiğinde ADF  dışındaki Zt ve Za  istatistiklerinin tespit 
edilen kırılmalarla birlikte Türkiye hisse senedi piyasasının, Türkiye'nin ihracat 
hacminin en fazla olduğu Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD piyasaları ile uzun 
dönemde birlikte hareket etmekte olduğunu göstermektedir.  
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5. Sonuç 

Finansal liberalizasyon ile birlikte özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları ile 
global piyasalar arasında entegrasyon artmıştır. Bu durum portföy çeşitlendirmesi 
kapsamında uluslararası yatırımcıların aleyhine bir durum olarak değerlendirilmektedir. 
Çünkü portföy teorisine göre portföyü oluşturacak enstrümanlar arasında ancak negatif 
yönlü veya düşük korelasyona sahip ilişkinin bulunması durumunda çeşitlendirme 
imkanları doğmuş olacaktır. Piyasalar arasındaki entegrasyonun artması, piyasalar 
arasındaki ilişkinin ve benzerliğin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada da 
Türkiye’nin ihracat hacminin yüksek olduğu beş ülkenin hisse senedi piyasaları 
arasındaki dinamik korelasyon ve eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD ülke borsa endeksleri incelenmiştir.  

Analiz sonucunda Türkiye ile en yüksek korelasyon ilişkisine sahip olan ülke 
piyasasının Almanya piyasası olduğu onu ise İngiltere'nin takip ettiği görülmüştür. 
Korelasyon katsayıları incelendiğinde en düşük korelasyon ilişkisinin ise ABD ile 
gerçekleştiği görülmüştür. Genel olarak Türkiye ile Almanya, İngiltere, Fransa gibi 
Avrupa ülkeleri piyasaları arasında görülen orta düzeydeki korelasyona nazaran bir 
diğer Avrupa ülkesi olan İtalya piyasası ve  ABD piyasası ile daha düşük bir korelasyon 
ilişkisinin olduğu görülmüştür.  

Ayrıca, çalışma kapsamında,  Türkiye'nin ihracat hacminin yüksek olduğu beş 
ülkeye ait hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığının 
incelenmesi için Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi gerçekleştirilmiştir. Eşbütünleşme 
testi sonucunda Elde edilen ADF, Zt ve Za test istatistikleri değerlendirildiğinde ADF  
dışındaki Zt ve Za  istatistiklerinin tespit edilen kırılmalarla birlikte Türkiye hisse 
senedi piyasasının, Türkiye'nin ihracat hacminin en fazla olduğu Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya ve ABD piyasaları ile uzun dönemde birlikte hareket etme eğiliminde 
olduğunu göstermektedir.  

Çalışma kapsamında tespit edilen bu durum Chang ve Tzeng (2009), Yılancı ve 
Öztürk (2010) çalışmaları ile kısmen çelişmekte iken Korkmaz vd. (2008) çalışması ile 
benzer sonucu vermiş ve ticari ilişkilerin yoğunluğunun ilgili ülkelere ait hisse senedi 
piyasaları arasındaki entegrasyonda etkili olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, 
Türkiye hisse senedi piyasasının Türkiye'nin yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğu 
ülkelere ait hisse senedi piyasaları ile yüksek seviyede entegrasyona sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısında bakıldığında 
yatırımcıya, Türkiye ve bahsi geçen ülkelerdeki finansal değerlerin tercih edilmesiyle 
gerçekleştirilecek bir portföy çeşitlendirmesi neticesinde sağlayacağı faydanın düşük 
olacağını göstermektedir. Çünkü portföy teorisine göre portföyü oluşturacak 
enstrümanların var olduğu piyasalar arasındaki benzerliğin veya birlikte hareket etme 
eğiliminin mümkün olabildiğince az olması gerekmektedir. 
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Extensive Summary 
 

Today, investors are also benefiting from securities from various countries 
included in their portfolio, as part of portfolio diversification. However, in order for the 
diversification provided by inclusion of securities from various countries to be 
beneficial for the investor it is required that the relation between the financial markets of 
these countries are weak, in other words their markets should not be integrated. If the 
markets are integrated in a perfect level (if the inter-country correlation is one) 
international diversification will not provide any benefit. If the markets of these 
different countries are completely independent from each other, international 
diversification will be beneficial.         

Differences or similarities between financial markets of countries may arise from 
volume of trade between the countries, being located in the same geological region, 
being members of the same union, monetary and fiscal policies. For this reason, in the 
study, the stock markets of countries where Turkey’s export volume is intense have 
been examined and it was aimed to investigate the level of integration with the stock 
markets of these countries in intense trade relations with Turkey. Within this scope, 
countries such as Germany, UK, Italy, USA and France were selected and long-term 
relation between the index values of these countries and index values of Turkey was 
analyzed with the help of Hatemi-J (2008) cointegration test. By this means, it was 
aimed to determine whether it is beneficial or not to provide international diversification 
with the securities from the markets of these countries.           

 In the study, the correlation and cointegration relations were studied between the 
stock markets of these five countries where Turkey’s export volume is high. Within this 
scope, country stock indexes of Germany, UK, Italy, USA and France were examined 
and monthly price series of these indexes were used. The analysis include 163 monthly 
prices between the period from 30/01/2004-31/07/2017. Within this scope, the study 
utilized Zivot Adrews test, in which structural fraction history is intrinsically identified, 
single fraction unit root test and Hatemi-j cointegration test that allows existence of 
double structural fraction and allows the determination of long-term cointegration 
relation of the variables. 

As a result of the analysis, it was observed that the country market which has the 
highest correlation with Turkey is the German market followed by the UK. When the 
correlation coefficients were examined, the lowest correlation was observed with USA. 
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In general, it was seen that Turkey has a lower correlation with the Italian market and 
the US market, when compared to the moderate correlation between the markets of 
Turkey and the European countries such as Germany, UK and France. 

Besides, under the scope of the study, Hatemi-J (2008) cointegration test was 
conducted to examine the existence of a long term relation between stock markets of 
five countries where Turkey’s export volume is high. When the ADF, Zt and Za test 
statistics obtained from the cointegration test were evaluated, Zt and Za test statistics 
other than ADF and together with fractions showed that Turkish stock market has a 
tendency to act in the long term together with markets of countries where Turkey’s 
export volume is high, namely, Germany, UK, France, Italy and USA. This result 
demonstrates to the investors that, in regard to international portfolio diversification, the 
benefits to be obtained from a portfolio diversification provided with preferences of 
financial values in Turkey and the abovementioned countries will be low.             
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Özet 
Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesiyle cep telefonu markaları sürekli yeni 

özelliklere sahip modelleri piyasaya sunmaktadır. Tüketiciler özellikle genç tüketiciler 
de cep telefonlarını sıklıkla değiştirmektedirler. Tüketici marka ilginliği, tüketici 
davranışının en önemli belirleyicilerinden biri olarak görülen tüketicilerin ürünler, 
reklamlar ve satın alma davranışı gibi tüketim sürecinin farklı yönlerine zihinsel olarak 
katılma düzeyidir. Bu çalışmada, genç tüketicilerin cep telefonu markalarına dair 
ilginlik düzeyleri ile markadan duyulan memnuniyet ve aynı markayı tekrar satın alma 
ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla hedef kitlenin merkezinde yer aldığı düşünülen gençler 
ele alınmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim 
gören öğrenciler ana kütle seçilerek bu konuda uygulama gerçekleştirilmiştir. Kolayda 
örnekleme ile elde edilen 400 anket verisi doğrultusunda, genç tüketicilerin 
kullandıkları cep telefonu markasına dair ilginliklerinin cep telefonu markasıyla 
aralarında duygusal bir bağın oluşmasına neden olduğu, işlev gördüğü sürece 
kullandıkları cep telefonu markasından vazgeçmedikleri, aynı marka telefonu tekrar 
satın alma niyetinde oldukları anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Marka İlginliği, Cep Telefonu Markası, Memnuniyet, 
Tekrar Satın Alma Niyeti  

Absract 

With the rapid development of technology, mobile phone brands constantly 
release models with new properties to the market. Consumers, particularly the young 
ones, frequently change their mobile phones. Consumer brand engagement is the level 
of consumers to mentally participate in different ways of the consumption process, such 
as products, commercials and purchasing behavior which is considered as one of the 
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most significant determinants of consumer behavior.In this study, the relationship 
between engagement levels of the young consumers for the mobile phone brands and 
satisfaction from the brand and the repurchasing of the same brand was investigated. 
For this purpose, the young people in the center of the target group were examined. The 
application was made for this matter by selecting in the students studying in Aydın 
Vocational High School of Adnan Menderes University as the population. It was found 
out in accordance with the data of 400 questionnaires obtained through convenience 
sampling that the engagement of the young consumers concerning the brand of mobile 
phone they used caused an emotional bond between them and their mobile phone brand, 
they were unable to give up the brand of mobile phone they used so long as it 
functioned, and they had the intention of repurchasing the same brand of mobile phone.  

Keywords: Customer Brand Engagement, Mobile Phone Brand, Satisfaction, 
Repurchasing Intention 

Giriş 
Günümüzde hızla değişen dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek, büyüyen 

pazarda yer alabilmek ve pazardaki rakiplerle mücadele edebilmek ancak güçlü 
markalar yaratarak sağlanabilmektedir.  

Başarılı bir marka yaratmak markayı tüketici algısında rakiplerinden farklı bir 
yere konumlandırmakla ilişkilidir. Tüketicinin bir markadan neler beklediği 
belirlenerek, rakip ürünler göz önüne alınarak üründe rakiplerin karşısında 
farklılaştırmaya gidilmelidir. Markalar tüketicinin ne istediğinin bilinmesi ve buna göre 
ürün geliştirilmesi ile yaratılır ve kalıcı olur (Yıldız, 2006). Bu durum da tüketici ile 
yakın ilişkide olarak mümkündür.  

Tüketici ihtiyaçlarının sınırsız ve değişken olması sebebiyle her an yeni bir ürün 
piyasaya sürülmektedir. Hızla gelişen teknoloji sayesinde işletmelerin tüketiciye kısa 
yoldan ulaşımı konusunda kolaylık sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde 
tüketiciler ürünlerle ilgili sınırsız bilgiye sahip olmaktadırlar. Bu sınırsız bilgi yığını 
tüketiciyi bazen yanlış da yönlendirebilmektedir. Tüketicinin kendisine faydalı olan 
ürünü tercih edebilmesi için satın alacağı ürün ile kurduğu bağ çok önemlidir (Avcıoğlu, 
2016). Bu bağ ürüne olan güvenini de artırmaktadır. Tüketici ile bağ kurmada sadece 
markalara yönelik bağlılık ifade edilmemekte, aynı zamanda işletmenin hizmetlerine, 
mağazalarına, ürün sınıflarına ve çeşitli faaliyetlerine karşı da ilgisi söz konusu 
olmaktadır (Zineldin, 2006).  

Literatürde tüketici marka ilginliği olarak ifade edilen tüketici ile bağ kurma, 
tüketicinin ilgili markaya bağlılığı ve yeniden satın alma işleminin tüketicinin tesadüfen 
değil de seçerek satın alması olarak ifade edilmektedir (Oliver, 1999). 

İşletmeler tüketicinin marka ile bağ kurmasının alt boyutları olan duygusal, 
düşünsel ve bilişsel açıdan devamlı bir şekilde bağ kurarak ilişkilerini yönetmelidir.  

Bu çalışmada genç tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile kullanmış 
oldukları cep telefonu markasına dair ilginlik düzeyleri ile marka memnuniyeti ve aynı 
markayı tekrar satın alma niyeti ilişkisi araştırılmıştır. Buna ilave olarak kullanılan cep 
telefonu markasından duyulan memnuniyet düzeyi ile aynı markayı tekrar satın alma 
niyeti arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir.  
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1. Kavramsal Çerçeve 

1.1.Marka Kavramı 
Marka bir ürün için benzerlerinden ayırt edilmesi ve tercih edilmesini sağlayan 

işaret, sembol gibi unsurlardan oluşan bir kimliktir. Tüketicinin sahip olma arzusuna 
hizmet edecek nitelikteki ürünün ayırt ediciliği yanı sıra dikkat çekmesi ve akılda 
kalması gibi unsurları da bünyesinde barındırmaktadır (Demir, 2015). 

Marka aslında içerik olarak benzer ürünlerin tüketici tarafından fark edilmesini, 
ayırt edilmesini ve tercih edilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda marka, tüketim 
toplumunda yüksek miktarda satış ve kar sağlamak için işletmelerin yönlendirmesi 
olarak da tanımlanabilir (Demir, 2015). 

Marka, tüketicinin bir ürünü tercih etmesindeki en önemli unsurlardan birisidir. 
Çünkü bir ürünü diğerlerinden farklılaştıran özelliği marka ile gösterilebilir. Tüketici 
için marka; imaj, güven, kalite, iyi hizmet, memnuniyet ve kendini ifade etmek 
demektir. Günümüz tüketim toplumunda tüketiciler için çok seçenek bulunmaktadır, bu 
nedenle tüketiciler daha seçici davranmaktadırlar. Bu noktada markalaşmış ürünler 
tercih edilmektedir. Pazarlamanın amacı da muhtemel tüketicinin zihninde hedeflenen 
markayı oluşturmaktır. Dolayısıyla işletmeler ürünlerini güçlü markalar yaratarak 
tüketiciye ulaştırma yoluna gitmek zorundadırlar (Şimşek ve Noyan, 2009). 

Amerikan Pazarlama Derneği markayı, bir satıcıya ait ürünleri tanımlamak için 
kullanılan bir isim, terim, işaret, sembol tasarım veya bunların bir kombinasyonu olarak 
tanımlamaktadır. Böyle bir tanımlamayla ürünü sunan işletmeler birbirinden marka 
aracılığıyla ayrılmaktadır. Esas itibariyle marka; satıcısını veya yaratıcısını tanımlar. 
Marka, satıcısının müşterilerine vaat ettiği değerler bütününün bir isim, sembol veya 
logo olarak simgesel bir ifadesidir. Pazarlama yöneticilerini birbirinden ayıran en 
önemli nokta; markaları yaratma, devam ettirme, koruma ve geliştirme becerilerindeki 
farklılıklardır (Kotler, 2001). 

Tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve şekillendiren 
özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran marka, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 
odak noktasıdır. Pazarlama stratejilerinin büyük bir kısmının tüketiciler tarafından 
ürünün tanımlanması, reklam çalışmalarında ise tüketici ile iletişimin sağlanması ve 
ürünün tüketicilere tanıtılabilmesi amacını taşıması markanın önemini gösterir. Bu 
doğrultuda ürünün benzerleri arasından farklılaşmasını sağlayan özellik marka olarak 
tanımlanmaktadır (Aktuğlu, 2011). 

Tüketicilerin tercihlerini ve düşüncelerini etkileyen en önemli kriter belki de 
tüketicinin markaya özel anlamlar yüklemesidir. Tüketicilerin kendileriyle 
özdeşleştirdikleri markalar, tüketicinin kendisine atfedilen özelliklere ve tanımlamalara 
göre farklı değerlendirilebilir (Keller, 1998). Erbaş’a (2016) göre; markalar kullanıldığı 
ölçüde kişiye katma değer katmaktadır. Bu şekilde kişi marka imajı ve kimliği ile 
kendini toplum içinde ifade edebilmekte ve başkalarıyla kendini kıyaslayabilmektedir. 

İşletmeler için son derece önemli olan marka sadakatinin gerçekleşebilmesi için 
işletmeye ait bir takım ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu 
bu ön koşulları marka sadakatini oluşturan faktörler olarak nitelemek mümkündür. 
Literatürde marka sadakatini oluşturan temel faktörler; marka imajı, markaya güven, 
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müşteri memnuniyeti, algılanan değer, değiştirme maliyeti, algılanan kalite ve beklenti 
düzeyi olarak belirtilmektedir (Şimşek ve Noyan, 2009).  

1.2. Tüketici Marka İlginliği 

İlginlik “belirli bir koşulda, bir uyarıcı için kişisel olarak hissedilen önem duygusu 
ve ilgi düzeyi”dir (Zaichkowsky, 1985). İlginlik, kişinin değerlerinin ve ihtiyaçlarının 
öncül etmenlerine kısmen dayanan güdüsel bir yapıdır (Zaichkowsky, 1986). Tüketici 
ilginliği, bir ürünün tüketicinin ilgi, ihtiyaç ve değerlerine yönelik tüketici algısı olarak 
tanımlanır (Dwivedi, 2015). Tüketici ilginliği; tüketicilerin sahip oldukları, kullandıkları 
ve satın aldıkları ürünün öneminin vurgulanmasıdır. Tüketicinin ilgisi, belirli bir durum 
ya da uyaranla ilişkili algılanan değer olarak da ifade edilmektedir (Erbaş, 2016). 
Houston ve Rothschild’e (1978) göre ise; tüketicinin uyaranlar karşısında 
güdülenmesiyle ilgili bir durumdur. Marka ilginliği ürünün kişide meydana getirdiği 
ilgi, uyarılma miktarı ya da kişinin ürünle kendisi arasında gözlemlenemez bir duygusal 
bağlantı kurması hali olarak da tanımlanmıştır (Bloch, Sherrell, ve Ridgway, 1986)  

Tüketici marka ilginliği, tüketicilerin önemli gördükleri markalara yönelik 
gösterdikleri bireysel eğilim farklılıkları olarak tanımlanmakta ve tüketicilerin 
benliklerini ve tüketici psikolojisini etkilemede markanın önemli olduğunu 
vurgulamaktadır (Doom ve Diğ., 2010). 

Tüketici marka ilginliği, doğrudan marka etkileşiminde belirli seviyelerde bilişsel, 
duygusal ve davranışsal aktivite ile karakterize edilen bireysel bir müşterinin 
motivasyonel, markaya bağlı zihin seviyesi olarak tanımlanmıştır (Hollebeek, 2011). Bu 
bağlamda tüketicilerin marka ilginlik seviyelerini yükseltmek için yapılan stratejik 
girişimlerin, artmış müşteri sadakati oluşturması beklenmektedir. 

Marka ilginliği konusunda yapılan araştırmalar, genellikle tüketicilerin gelişmiş 
bir müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, marka kimliği, duygusal bağ ve marka 
etkileşim düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Çadırcı’ya (2010) göre; tüketicilerin ilgi ve bilgi düzeylerinin yüksek olması 
tüketim miktarlarını artırmaktadır. Bunun yanı sıra önemli bir başka unsur da bilgili 
olduğuna inanan ve ilginlik düzeyi yüksek tüketicilerin diğer tüketicileri etkileme isteği 
ve yeteneklerinin de daha yüksek olmasıdır.  

Özbek ve Külahlı (2016) çalışmalarında, tüketicilerin ürünü önemli olarak 
algılamaları ya da ürüne karşı özel bir bağ kurmaları halinde müşteri memnuniyetinin 
artacağını, tüketici ilgileniminin hata olasılığı boyutunun memnuniyet üzerinde negatif 
bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Goldsmith ve Goldsmith (2012) çalışmalarında North Face giyim markasının 
marka kişilik özelliklerinin tüketicilerin marka ilginlik düzeğiyle ilişkili olduğunu tespit 
etmişlerdir.  

Kabadayi ve Price’a (2014) göre; müşteri memnuniyeti markaların sosyal medya 
stratejilerinin başarısı için gereklidir. Bireylerin etkileşim biçimi üzerinde kişilik 
özellikleri son derece belirleyicidir. Bu durum kimi zaman bir markanın Facebook 
sayfasındaki bir postayı beğenip beğenmemesini dahi etkilemektedir. Tüketici ilginliği 
markaların sosyal medya stratejilerinin başarısı için gereklidir. Aktif yorumcular ve 
beğenenler olmadan sosyal ağ sitelerinin markaların genel performansındaki katkısı 
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sınırlı kalacaktır. Markalar sosyal medyanın yararlarını en üst düzeye çıkarmak için bu 
tür davranışları kolaylaştıracak ve teşvik edecek yollar bulma konusunda daha aktif 
olmalıdırlar. 

Facebook'ta markalarıyla etkileşimi artırmak ve bir markanın aldığı "beğenme" 
sayısını artırmak isteyen yöneticiler, markanın kendini ifade eden doğasına vurgu 
yapmalıdırlar (Wallac, Buil, ve Chernatony, 2014). Tüketicinin sosyal popülerlik isteği, 
sosyal ağ üzerinden "beğenmeler" yoluyla ilginliği daha fazla kolaylaştırır. Marka ile 
etkileşim içinde olan ve markanın kendi iç dünyasını yansıttığına inanan tüketiciler, 
marka tarafından yanlış yapılmayı daha az kabul etmektedir. Hem içsel hem de 
toplumsal olarak kendini ifade eden markalar, müşterileri ile pozitif ilişki içindedirler. 
Veriler toplumsal benliğini yansıtan markaları beğenen tüketicilerin markayı kabul etme 
olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Tüketicilerin belirli markalarla nasıl bağ kurdukları konusunda önemli olan marka 
kişilik ve marka ilginliği arasındaki önerilen ilişkiyi doğrulaması ve tüketicilerin 
markanın kişiliğini, kimliğini ve anlamını birlikte yaratmak için pazarlama stratejisi ile 
nasıl etkileşime girdiğini anlamaya daha fazla önem verilmesi gerektiği ortadadır.  

Wong ve Mirrilees’e (2014) göre; duygusal, tutkulu ve aktif olarak müşterilerle 
etkileşime giren markalar, marka sadakati de dahil olmak üzere daha büyük marka 
performansı elde edeceklerdir. Müşteriler ve marka arasında iki taraflı bir yaklaşım 
olmalıdır. İşletmeler, marka duygusu, marka tutkusu geliştirmeli ve markanın tüketici 
için anlamını etkinleştirmelidirler. Marka merkezli işletmeler, marka bilgisine sahip 
personel aracılığıyla müşterilerine ulaşmalıdır. Ancak marka da müşteri ihtiyaçlarını 
karşılama potansiyeline sahip olmalıdır. Markayı bir temel varlık olarak ele alan marka 
yönelimli işletme aracılığıyla marka etkileşimi en üst seviyeye çıkartılabilir.  

Duygusal bileşen olan bağlılık, marka ilginliğinin en güçlü boyutu olarak ortaya 
çıkmakta ve marka ilginiğinin güçlü duygusal doğasını doğrulamaktadır (Dwivedi, 
2015). 

Araştırmaya model teşkil eden ölçek beş alt boyuta ayrılmaktadır;  

1) Markayı Benimseme: Araştırmacılar benimsemenin hem çalışanların 
ilginliğinin hem de müşteri ilginliğinin bir belirteci olduğunu düşünmektedirler. 
Örneğin, bir iş ortamında benimseme kısmi olarak dahil olmayı tanımlar. Benimseme 
yüksek derecede konsantrasyon ve meşguliyet derecesidir. Kendini etkin hissetme ve 
deneyimle ilgili yaklaşımları da içerir. Benimseme kendiliğinden konsantrasyon, öz 
bilinç kaybı, zamanı boşa harcama ve iç güdüsel keyfi temsil eder (Fung So, King, 
Sparks, 2014). 

2) Markaya İlgi ve Hayranlık Duyma: Bir bireyin bir işe dahil olmakla ilgili 
heyecan ve ilgisini temsil eder. Coşku özellikle iş ile ilgili işlerde pozitif bir tutkudur. 
Bir işe dahil olma hevesinde olan işgören, örgüt içindeki işi ve rolü ile ilgili coşku ve 
tutku hisseder. Vigor (dinç dinamik ve aktif olmak anlamında)'nin boyutları coşku ile 
tutarlıdır. Bu boyutlar birinin rolünü oynamasında coşku hayranlık hissini yansıtmada 
yüksek derece enerjiyi ifade etmektedir (Fung So, King, Sparks, 2014). 

3) Marka Kimliği: Coşku, dikkat, dahil olma ve etkileşime ek olarak özdeşleşme 
de müşteri ilginliğinin önemli bir faktörüdür. Müşteri ilginliği özdeşleşme ile ilgili çok 
az tartışma barındırsa da iş gören perspektifinden özdeşleşmeye dahil olmanın temel 
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boyutu olarak görülmektedir. Örneğin, işe dahil olma, bireyin işiyle güçlü bir 
özdeşleşme yaşadığını karakterize etmektedir (Fung So, King, Sparks, 2014). 

Özdeşleşme kavramı sosyal kimlik kavramında ortaya çıkmıştır. Bireyler 
kendilerini ve diğerlerini, örgütsel üyelik durumunda olduğu gibi çeşitli sosyal 
kategorilere ayırarak sosyal bir kimlik geliştirme eğilimi göstermektedir (Fung So, 
King, Sparks, 2014). 

4) Markayla Etkileşim: Müşterinin marka veya satın alma dışındaki diğer 
müşterilere çevrimiçi ve çevrim dışı katılımını ifade etmektedir. Etkileşim marka ile 
fikir, düşünce, hislerini paylaşma ve değiş tokuş etme özelliklerini içerir. Örneğin, bazı 
araştırmacılar müşteri etkileşimleri gibi davranışları dışa vurarak müşteri ilginliğini 
teşvik etmektedir (Fung So, King, Sparks, 2014). 

5) Dikkat: Araştırmacılar, bir işe dahil olmanın anahtar boyutunun dikkat olduğu 
üzerine vurgu yapmışlardır Bu bağlamda dikkat, bir insanın bir çok yönden 
ayrılabileceği görünmez materyalin kaynağını temsil etmektedir. Bilinçli veya bilinçsiz 
olarak bir işe yüksek derecede dahil olma hissine sahip olan bireyler dikkat üzerine 
odaklanmaktadırlar (Fung So, King, Sparks, 2014). 

1.3. Müşteri Memnuniyeti  

Tüketici memnuniyeti; tüketicinin beklediği performans ile kullanım sonrasında, 
ürünün gerçek performansı arasında algıladığı farkın bir değerlendirmesidir (Çetinkaya, 
2010). 

İşletmeler ürettikleri ürünün müşterileri tarafından beğenilmesini isterler. 
Tüketicilerin memnuniyet derecelerinin belirlenmesi üretilen ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi konusunda önemli bir unsurdur. Bu nedenle tüketici memnuniyetinin 
belirlenmesi işletmelerin öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Tüketici 
memnuniyeti, bir ürünün üretilmesi, pazarlanması, dağıtılması ve satış sonrası 
hizmetlerde önem verilmesi gereken önemli bir kavramdır (Filiz ve Çemrek, 2008). 

Müşteri memnuniyeti veya memnuniyetsizliği işletmelerin kaderini 
belirleyebilmektedir. Satın aldıkları ürünün istek ve ihtiyaçlarını karşılaması halinde 
tüketici memnun olmaktadır. İşletmelerin en büyük amacı, kendilerine sadık müşteriler 
elde etmek ve bu müşterilerin sayılarını her geçen gün arttırmaktır. Yani aynı müşteriye 
tekrar satış yapmayı arzulamaktadırlar. Bu ancak, müşterinin memnuniyetiyle 
gerçekleşmektedir (Araz, 2010). 

Müşteri memnuniyeti, kişilerin iyiliği ve ticarette işletmelerin karlılığı 
bakımından önem taşımaktadır. Günümüz toplumlarında, karlılık için mevcut 
işletmelerin varlıklarının devamlılığında müşteri memnuniyeti ve sadakatinin önemi 
büyüktür (Oktay, 2016). 

1.4. Tekrar Satın Alma Niyeti 
Bir servis sağlayıcı ile tüketici arasındaki ilişki, tekrar satın almanın gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla, tüketici ve işletmeler 
arasındaki etkileşimin öncül etkisi olan kişilik, hem tüketici memnuniyet 
değerlendirmesinin seviyesini hem de tekrar satın alma niyetini etkileyebilmektedir 
(Gountas ve Gountas, 2006). 



 
 

E. Armağan – A. Gider 9/4 (2017) 692-712 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 

698 

Çevrimiçi satın alma davranışı iki aşamalı olarak anlaşılabilir: Birinci aşama 
öncelikli olarak tüketicilerin çevrimiçi satın alımını teşvik etmektir. İkinci aşama ise 
onları tekrar satın almaya teşvik etmektir. Mevcut müşterileri korumaktan çok yeni 
müşteriler kazanmaya çalışmak daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Tekrar satın alma 
niyeti, müşteri bağlılığının bir canlandırmasıdır. Tekrar satın alma davranışı, satıcının 
kârı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Alıcı-satıcı ilişkisi, hem satıcının geçmişi 
hem de gelecekteki performansı için önemlidir. İlişki kalitesinin, alıcıların 
korunmasında ve ticaret bağlamında alıcı sadakatini artırmada önemli bir rol 
oynayabileceği düşünülmektedir (Zhang ve Diğ., 2011).  

2. Genç Tüketicilerin Kullandıkları Cep Telefonu Markalarına Olan İlginlik 
Düzeyleri ile Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma İlişkisi  

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerine ait sosyo-demografik özelliklerine 

göre, cep telefonu markalarıyla ilginlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymaktır. Yine çalışmada, ilginlik düzeyleri ile memnuniyet ve tekrar satın alma 
ilişkileri araştırılmıştır.  

2.2. Örneklem ve Veri Analiz Yöntemi 

Çalışmada araştırma birimi olarak üniversite öğrencileri seçilmiştir. Bu durumun 
nedeni, teknoloji kullanımına yatkınlıkları ve cep telefonu markalarının hedef 
kitlelerinde önemli bir oranı teşkil etmeleridir. Araştırmanın anakütlesi 2016-2017 güz 
döneminde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim 
gören 4190 öğrencidir. Tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örnekleme ile bu öğrenciler arasından gönüllü 400’üne yüzyüze anket uygulanmıştır. 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılan 
öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde 
ankete katılan öğrencilerin kullanmış oldukları cep telefon marka tercihleri, kullanmış 
oldukları cep telefonu kullanım süreleri, memnuniyet düzeyleri ve bir sonraki satın 
almada tekrar aynı marka cep telefonunu satın alma durumlarını belirlemeye yönelik 
sorulara yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise katılımcıların kullanmış oldukları cep telefonu markası ile 
olan ilginlik düzeylerini, memnuniyet ve yeniden satın alma niyetlerini ölçmeye yönelik 
sorular bulunmaktadır. Bu bölümdeki ifadeler beşli likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. 
Hazırlanan sorulardaki likert ölçeğinde, 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 
3: Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum ifadelerini temsil etmektedir. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin kaynakları şu şekildedir:  

Tüketici ilginliği (Fung So, King, Sparks, 2014), 28 ifade,  

Müşteri memnuniyeti (Back ve Parks, 2003), 3 ifade 
Tekrar satın alma niyeti (Parasuraman, ve Diğ.. 2005), 3 ifade 

Verilerin analizinde SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmış, temel 
frekans analizleri, faktör analizi yapılmış, hipotezler tek yönlü varyans, t-testi ve 
korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. 
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Tüketici marka 

ilginliği 
Memnuniyet 

2.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modeli şu şekildedir 

     

  

        

 

  

 

 

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1:Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile cep telefonu markası ilginliği 

arasında fark vardır. 

H1.1: Cinsiyet ile cep telefonu markası ilginliği arasında fark vardır. 

H1.2:Yaş ile cep telefonu markası ilginliği arasında fark vardır.  

H1.3: Gelinen bölge ile cep telefonu markası ilginliği arasında fark vardır.  

H1.4: Aile aylık gelir ile cep telefonu markası ilginliği arasında fark vardır. 

H2: Tüketicinin cep telefon kullanım süresi ile marka ilginliği arasında fark vardır. 

H3: Tüketicinin cep telefonu marka ilginliği ile memnuniyet düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

H4: Tüketicinin cep telefon marka ilginliği ile tekrar satın alma niyeti alma niyeti 

arasında ilişki vardır. 

H5: Tüketicinin cep telefonu memnuniyet düzeyi ile tekrar satın alma niyeti 

arasında ilişki vardır. 

2.4. Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleriyle ilgili bilgiler Tablo 

2.1’de özetlenmektedir 

 

 

 

 

 
Demografik Özellikler 

Cep Telefonu Kullanım 
Süresi  

Tekrar satın 
alma niyeti 
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Tablo 2.1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri (n=400) 
Özellik Frekans Yüzde  Özellik Frekans Yüzde 
Cinsiyet     Program   
Kız 248 62,0  Bilgisayar Programcılığı 27 6,8 

Erkek 152 38,0 
 Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı 
23 5,8 

Toplam 400 100,0  Elektrik 30 7,5 
Yaş    Elektronik Teknolojisi 23 5,8 
17-20 301 75,3  Giyim Üretim Teknolojisi 26 6,5 

21-23 90 22,5 
 Basım ve Yayın 

Teknolojileri 
24 6,0 

24-27 4 1,0  İnşaat Teknolojisi 25 6,3 
28 ve üzeri 5 1,3  Pazarlama 26 6,5 
Toplam 400 100,0  Mobilya ve Dekorasyon 24 6,0 
Gelinen Bölge    Makine 22 5,5 

Ege 287 71,8 
 Makine-Resim 

Konstrüksiyon 
24 6,0 

Marmara 58 14,5  Moda Tasarım 19 4,8 
İç Anadolu 23 5,8  Otomotiv Teknolojisi 27 6,8 
Akdeniz 12 3,0  İşletme Yönetimi 32 8,0 

Karadeniz 9 2,3 
 Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
21 5,3 

Güneydoğu 
Anadolu 

8 2,0 
 Çocuk Gelişimi 

27 6,8 

Doğu Anadolu 3 ,8  Toplam 400 100,0 
Toplam 400 100,0  Sınıf   
Ailenin Aylık 
Geliri 

   
1.Sınıf 209 52,3 

0-1000TL 80 20,0  2.Sınıf 191 47,8 
1001-2000TL 162 40,5  Toplam 400 100,0 
2001-3000TL 87 21,8     

3001-4000TL 30 7,5     

4001TLve Üstü 41 10,3     

Toplam 400 100,0     

Ankete toplam 400 öğrenci katılmış olup, katılımcıların %62’i kız, %38’i ise 
erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, %75,3’ü 17-20 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. %22,5’i 21-23 yaş aralığında, %1,3’ü 28 yaş ve üzerinde, %1’i ise 24-27 
yaş aralığındaki öğrencilerden oluşmaktadır. 
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Öğrencilerin %71,8’i Ege, %14,5’i Marmara, %5,8’i İç Anadolu, %3’ü 
Akdeniz,%2,3’ü Karadeniz, %2’si Güneydoğu Anadolu, %0,8’i ise Doğu Anadolu 
bölgesinden gelmişlerdir.  

Araştırmada ailelerin aylık gelirleri beş grupta toplanmış ve buna göre 
değerlendirmeye alınmıştır. Öğrenci ailelerinin %40,5’inin 1001-2000TL arasında 
gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Diğer %21,8’i 2001-3000TL arasında bir gelire 
sahipken ,%20’si 0‑1000TL arasında bir gelire sahiptir. %10,3’ünün 4001TL ve üstü 
aylık gelire ve %7,5’inin ise 3001-4000TL arası bir gelire sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. 

2.5. Araştırma Değişkenlerinin Test Edilmesi 

Araştırma değişkenlerinin test edilmesi çalışma modelindeki hipotezleri test 

etmek için elde edilen verilere tek yönlü varyans analizi (anova), t testi ve korelasyon 

analizi uygulanmıştır. Katılımcılara yönlendirilen yargıların, tüketicilerin algıladıkları 

şekilde tekrardan belirlenen alt boyutlara göre dağılımı ve faktör yükleri ise aşağıdaki 

şekilde gerçekleşmiştir; 

Tablo: 2.2 Tüketici Marka İlginliği Faktör Analizi Sonuçları 
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Yapılan faktör analizine göre model alınan ölçekteki anket sorularından (16), (18) 
ve (27). sorular birden çok faktöre yüklenme yaptığından anketten çıkarılıp 
değerlendirmeye alınmamıştır. KMO 0,939 ve Barlett’s testi 6867,227 olarak 
bulunmuştur.  

Çalışmada tüketici ilginliği ölçeği için yapılan faktör analizi sonucunda genç 
tüketicilerin cep telefonu markalarıyla ilginlik düzeylerine dair yargılar dört alt boyuta 
indirgenmiştir. Ölçeğin alındığı çalışmada (Fung So, King, Sparks, 2014) beş boyut 
vardır. Bunlar, kimlik, coşku, dikkat, absorbe etme ve etkileşimdir. Bu çalışmada bu beş 
boyut yerine dört boyut ortaya çıkmıştır. Bunlar;  

1. Boyut (MB): Markayı Benimseme, 
2. Boyut (MH):Markaya İlgi ve Hayranlık, 

3. Boyut (MK): Marka Kimliği, 
4. Boyut (ME): Marka Etkileşimi olarak belirlenmiştir.  

Hipotezlerin geçerliliğinin saptanmasında bu dört boyut inceleme altına alınarak analiz 
edilmiştir. Bu veriler ışığında t testi yapılmış ve analiz sonuçları şöyle oluşmuştur 
(Tablo 2.3); 

Tablo 2.3: Cinsiyet Değişkeni ile Cep Telefonu Markası İlginlik Boyutları 
Arasındaki Farklılıklar: t-Testi Sonuçları 

Grup N Ort. S.S t df p 

MB       

Erkek 248 2,3606 1,19446 ,485 398 ,628 
Kız 152 2,3036 1,05072 ,500 350,506 ,617 
MH       
Erkek 247 2,6524 1,11123 ,422 397 ,673 
Kız 152 2,6043 1,09224 ,424 323,951 ,672 
MK       
Erkek 246 2,2209 1,01284 1,541 396 ,124 
Kız 152 2,0724 ,78915 1,633 375,230 ,103 
ME       
Erkek 248 2,4597 1,14791 ,406 398 ,685 
Kız 152 2,4128 1,07472 ,412 335,666 ,680 

∗p ˂ 0,05  

Tablo 2.3.’deki ortalamalar katılımcıların beşli likert ölçeği ile (1-Kesinlikle 
katılmıyorum, 5 Kesinlikle katılıyorum) ölçülen yargılara verdikleri cevapların 
ortalamalarıdır. Yapılan analiz sonucuna göre cinsiyet değişkenine göre marka ilginliği 
boyutları arasında bir fark olmadığı anlaşılmış ve H1.1 hipotezi reddedilmiştir.  
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Tablo 2.4: Yaş Değişkeni ile Cep Telefonu Marka İlginlik Boyutları Arasındaki 
Farklılıklar: Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F P 

MB      
Gruplar arası 7,432 3 2,477 1,916 ,126 
Grup içi 511,987 396 1,293   
Toplam 519,418 399    
MH      
Gruplar arası 8,250 3 2,750 2,283 ,079 
Grup içi 475,877 395 1,205   
Toplam 484,127 398    
MK      
Gruplar arası 2,394 3 ,798 ,911 ,436 
Grup içi 345,048 394 ,876   
Toplam 347,442 397    
ME      
Gruplar arası 2,472 3 ,824 ,656 ,580 
Grup içi 497,614 396 1,257   
Toplam 500,086 399    

∗p ˂ 0,05  
Tablo 2.4’de sunulan, analiz sonucuna göre yaş değişkeni ile marka ilginliği 

boyutları arasında bir fark olmadığı anlaşılmış ve H1.2 hipotezi reddedilmiştir.  
Tablo 2.5: Gelinen Bölge Değişkeni ile Cep telefonu Markası İlginlik Boyutları 

Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F P 

MB      
Gruplar arası 16,807 6 2,801 2,190 ,043∗  
Grup içi 502,611 393 1,279   
Toplam 519,418 399    
MH      
Gruplar arası 11,586 6 1,931 1,602 ,145 
Grup içi 472,542 392 1,205   
Toplam 484,127 398    
MK      
Gruplar arası 7,997 6 1,333 1,535 ,165 
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Grup içi 339,444 391 ,868   
Toplam 347,442 397    
ME      
Gruplar arası 18,618 6 3,103 2,533 ,020∗  
Grup içi 481,468 393 1,225   
Toplam 500,086 399    

∗p ˂ 0,05  

Tablo 2.5’te gelinen bölge değişkeni ile ele alınan dört faktör tek yönlü varyans 
analizine tabi tutulduğunda markayı benimseme ve markayla etkileşim alt boyutlarında 
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Buna göre H1.3 hipotezi kısmen kabul edilir.  

Tablo 2.6: Ailenin Aylık Gelir Değişkeni ile Cep Telefonu Markası İlginlik 
Boyutları Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F P 

MB      
Gruplar arası 6,124 4 1,531 1,178 ,320 
Grup içi 513,294 395 1,299   
Toplam 519,418 399    
MH      
Gruplar arası 1,764 4 ,441 ,360 ,837 
Grup içi 482,363 394 1,224   
Toplam 484,127 398    
MK      
Gruplar arası ,873 4 ,218 ,247 ,911 
Grup içi 346,569 393 ,882   
Toplam 347,442 397    
ME      
Gruplar arası 9,996 4 2,499 2,014 ,092 
Grup içi 490,090 395 1,241   
Toplam 500,086 399    

∗p ˂ 0,05  
Tablo 2.6’da sonuçları verilen analiz sonuçlarına göre aile aylık gelir ile cep 

telefonu markası ilginliği arasında anlamlı bir farklılık göstermediği görüldüğünden H1.4 

hipotezi reddedilmiştir.  
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Tablo 2.7: Cep Telefonu Kullanım Süresi ile Cep Telefonu Markası İlginlik 
Boyutları Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F P 

MB      
Gruplar arası 4,078 3 1,359 1,045 ,373 
Grup içi 515,340 396 1,301   
Toplam 519,418 399    
MH      
Gruplar arası 4,962 3 1,654 1,364 ,254 
Grup içi 479,165 395 1,213   
Toplam 484,127 398    
MK      
Gruplar arası 1,082 3 ,361 ,410 ,746 
Grup içi 346,360 394 ,879   
Toplam 347,442 397    
ME      
Gruplar arası  1,517 3 ,506 ,402 ,752 
Grup içi 498,569 396 1,259   
Toplam 500,086 399    

∗p ˂ 0,05  
Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin cep telefonu kullanım süresi ile marka 

ilginlik boyutları arasında bir fark ortaya çıkmadığı için H2 hipotezi reddedilir (Tablo 
2.7). 

Tablo 2.8: Tüketicinin Cep Telefonu Marka İlginliği ile Memnuniyet Düzeyi ve 
Tekrar Satın Alma Niyeti Korelasyon Analiz Sonuçları 

**p<0,001 
Markaya duyulan ilgi ve hayranlık ile markadan duyulan memnuniyet düzeyi 

arasında orta düzeyde (r=0,448**), anlamlı pozitif bir ilişki vardır.  Markayı benimseme 
(MB), markayla etkileşim (ME) ve marka kimliği (MK) ile markadan duyulan 

 
MB(n=400 MH(n=400) MK(n=400) ME(n=400) MMD(n=400) 

 
r p R p r p r p r p 

MMD ,224** ,000 ,448** ,000 ,210** ,000 ,221** ,000 1 ,000 

TSN ,208** ,000 ,405** ,000 ,173** ,000 ,151** ,000 1 ,000 

TSN ,656** ,000 1 000       
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memnuniyet düzeyi arasında ise düşük (r=0,224** r=0,221**r=0,210**) ama anlamlı 
pozitif bir ilişki vardır (Tablo 2.8). Buna göre H3 hipotezi kabul edilir. Yani kullanıcı 
markayı daha çok benimseyip markayla daha fazla etkileşime girdiği marka kimliğini 
kendi kimliğiyle özdeşleştirdiği ve markaya ilgi ve hayranlığı arttıkça markadan 
duyulan memnuniyet de artmaktadır.  

Markaya duyulan ilgi ve hayranlık ile aynı markayı tekrar satın alma niyeti (TSN) 
arasında orta düzeyde (r = ,405**), anlamlı pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. Tekrar 
satın alma niyeti (TSN) Markayı benimseme (MB), markayla etkileşim (ME) ve marka 
kimliği (MK) ile tekrar satın alma niyeti (TSN) arasında ise düşük (r=0,208** 

r=0,173**r=0,151**) ama yine de anlamlı pozitif bir ilişki vardır (Tablo 2.8). H4 hipotezi 
kabul edilir. Tüketiciler markayı benimseyip, markayla etkileşim kurup, markayı 
sahiplenip markaya ilgi ve hayranlık düzeyleri arttıkça aynı markayı tekrar satın alma 
niyeti de artmaktadır. 

Cep telefonu markasına duyulan memnuniyet düzeyi ve katılımcıların 
kullanmakta olduğu cep telefonu markasını bir sonraki alışverişte satın alma niyeti 
arasında orta düzeyde ( r=,656**), anlamlı pozitif bir ilişki olduğu anlaşılmış ve H5 
hipotezi kabul edilmiştir. Yani kullanılan cep telefonu markasından duyulan 
memnuniyet düzeyi arttıkça bir sonraki alışverişte aynı markayı tekrar satın alma niyeti 
artmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 
Günümüz dünyasında artan rekabet koşulları ve artan yüksek üretim kapasitesi 

içerisinde işletmeler çok sayıda ve çeşitteki ürünleri, az sayıdaki talep karşısında var 
olma mücadelesi vermektedir. Bu var olma mücadelesindeki işletmeler, markaların 
mevcut ve potansiyel tüketicilerinin zihninde farklılaştırarak ve hedef pazarda rekabet 
avantajı elde edebilmeyi amaçlamaktadırlar. Günümüzde hızla gelişen dünyada 
gelişmelere ayak uydurmak, hızla büyüyen pazarda yer alabilmek ve pazardaki 
rakiplerle mücadele edebilmek ancak güçlü markalar yaratarak, tüketicilerle sağlam bir 
bağ kurarak sağlanabilmektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler de bu görüşleri 
doğrular niteliktedir. 

Yapılan bu araştırmanın zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı, kapsamı sadece 
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 
öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrencilerin 
hazırlanan ölçekte yer alan sorulara verdikleri yanıtlarla sınırlıdır. Araştırmanın diğer 
bir kısıtlaması ise, seçilen örnek kütle ve araştırmanın kapsamıyla ilgilidir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların tümünün cep telefonu kullandığı, 
cep telefonunu büyük ölçüde vazgeçilmez bir teknoloji olarak gördükleri bu düşünceyle 
cep telefonunun teknolojinin gerisinde kaldığı zaman değiştirdiklerini, yarısından 
fazlasının cep telefonlarını değiştirmek için bozulmasını bekledikleri anlaşılmaktadır. 
Bu durum, öğrencilerin kullandıkları cep telefonlarıyla aralarında duygusal bir bağın 
oluştuğunu işlev gördüğü sürece vazgeçemediklerini göstermektedir. 

Yine katılımcıların yaklaşık olarak yarısının bir yıl ve bir yıldan daha az bir 
sürede cep telefonunu değiştirdiği, çoğunluğunun kullanmış olduğu cep telefonu 
markasından memnun olduğu ve bu doğrultuda cep telefonu markasını bir sonraki satın 
almada tekrardan satın alacakları sonucuna ulaşılmıştır. Kullanıcıların kullanıp da 
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memnun oldukları markayla bağlarını kesmemek adına tekrar aynı markanın ürününü 
satın almayı istedikleri sonucuna varılmaktadır. 

Erkek ve kız öğrencilerin marka ilginliği konusunda farklı düşünmedikleri, yaş 
grupları arasında da bir farklılığın olmadığı, gelinen bölgeye göre ise (Marka 
benimseme ve Marka etkileşim) alt boyutlarında farklı düşündükleri sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Katılımcıların kullanmış oldukları cep telefon markasıyla marka ilginlğinin 
“Markaya duyulan ilgi ve hayranlık”, “Marka kimliği” ve “Marka etkileşimi” 
boyutlarında bir farklılığın olduğu, “Marka benimseme” alt boyutunda ise bir farklılığın 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kullanıcıların kullandıkları cep telefonu marka ilginliğinin dört alt boyutu ile aynı 
markayı bir sonraki alışverişte tekrar satın alma niyeti ile arasında anlamlı pozitif bir 
ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Markaya ilgi ve hayranlık ile marka memnuniyet düzeyi arasında orta düzeyde, 
anlamlı pozitif bir ilişki olduğu anlaşılmış, markayı benimseme, markayla etkileşim ve 
marka kimliği ile marka memnuniyeti arasında ise yine düşük ama anlamlı pozitif bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani memnuniyet düzeyi arttıkça markanın daha 
çok benimsendiği, markayla daha fazla etkileşime girildiği, markanın sahiplendiği, 
markaya ilgi ve hayranlığının arttığı otaya çıkmıştır. Araştırmada, Adnan Menderes 
Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin cep telefonu markalarıyla 
bağ kurma düzeyleri incelenmiş ve katılımcıların çoğunluğu kullanmakta oldukları cep 
telefonu markasını sonraki alışverişte satın alacaklarını belirtmeleri bizi, markayla bağ 
kurduklarını ve kullandıkları cep telefon markasını bir sonraki alışverişte satın 
alacakları sonucuna götürmektedir. 

Demografik özellikler tüketicilerin markayla bağ kurmasında önemli bir etkendir. 
Cep telefonu markaları hedef kitlelerini tam anlamıyla tanımaları, demografik 
özelliklerini dikkate alarak cep telefonu üretmeleri markalarıyla sağlam bir bağ 
kurulmasına, marka bağlılığına, rakiplerinden farklılaşmalarına ve gerçekleştirecekleri 
pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmalarında büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

Cep telefonu markaları; teknolojinin merkezinde yer alan, pazarın önemli hedef 
kitlelerinin gençler olduğu ve bu gençlerin teknolojiyi tüm yaşam alanlarına hızla 
taşıyan üniversite öğrencilerinden oluştuğunu unutmamalıdırlar. Yeni bir cep telefonu 
üretimi ya da geliştirme safhasında üniversite öğrencilerini de hesaba katarak, onların 
istek ve gereksinimlerine önem vermelidirler. 

Sonuç olarak, teknolojinin hızla gelişmesi, cep telefonlarının daha çok 
çeşitlenmesini sağlayacaktır. Bu çeşitlilik cep telefonu pazarında her zaman güncel 
araştırmaların yapılmasını teşvik edecektir. Teknolojideki yaşanan hızlı gelişmeler ve 
değişmeler, her geçen gün tüketicilere yeni ve daha kullanışlı bir ürün sunmaktadır. 
Teknolojiye aç ve doymak bilmeyen bir genç neslin olması, cep telefonu markalarının 
ve araştırmacılarının gözlerinden kaçmamakta ve dikkatlerini çekmektedir. Yapılan bu 
çalışmanın, araştırmacılara ve cep telefonu markalarına bir kaynak olması 
beklenmektedir. 
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Extensive Summary 

 
Introduction 

In the last years, an influential research stream has emerged which highlights the 
dynamics of focal consumer-brand relationships. Consumer brand engagement is 
increasingly gaining popularity among practitioners and academics as a prominent 
consumer-brand relationship construct. Consumer brand engagement is the level of 
consumer participation in different aspects of the consumption process, such as 
products, advertising, and purchasing behavior, which are seen as one of the most 
important determinants of consumer behavior. With the rapid development of 
technology, mobile phone brands constantly release models with new properties to the 
market. Consumers, particularly the young ones, frequently change their mobile phones. 
In this study, young consumers' level of interest in mobile phone brands, satisfaction 
with brand and re-purchasing the same brand were investigated. 

Literature 

Consumer brand engagement defined as the individual tendency differences that 
consumers show for the brands they consider important. It can be defined as “behaviors 
that go beyond simple transactions, and may be specifically defined as a customer’s 
behavioral manifestations that have a brand focus, beyond purchase, resulting from 
motivational drivers”. Consumer brand engagement, emphasizes that brand is important 
in influencing consumers' self and consumer psychology. Theoretically, we offer a 
holistic multi-dimensional measure of consumer brand engagement, and examine. 
Consumer brand engagement measures rational formulations of customer loyalty based 
on overall satisfaction with the brand, brand repurchase intent, and intention to 
recommend the brand. Potential consumer brand engagement consequence (new and/or 
existing customers) with a potential positive relationship between customer satisfaction. 

Methodology 

University students were selected as research units in the study. The reason for 
this is that they tend to use technology and constitute a significant proportion of the 
target mass of mobile phone brands. The population of the study is Adnan Menderes 
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University, Aydin Vocational High School. Convenience sampling is used. Data were 
collected using an online national survey from 269 respondents, ages between 17 and 
30.  

The 5-point Likert scales anchored by “strongly disagree” and “strongly agree” 
were adopted from the previous studies to measure consumer brand engagement, 
customer satisfaction and intention to repurchase. The sources of the scales used in the 
research are as follows: 

Consumer brand engagement (Fung So, et al., 2014), 28 expressions, 
Customer satisfaction (Back and Parks, 2003), 3 expressions 

Intention to repurchase (Parasuraman, et al., 2005), 3 expressions 
In the analysis of the data, SPSS 18.0 statistical package program was used, basic 

frequency analysis and factor analysis were performed, and hypotheses were evaluated 
by one way variance, t-test and correlation analysis. 

Result and Discussion 
It was found out in accordance with the data of 400 questionnaires obtained 

through convenience sampling that the engagement of the young consumers concerning 
the brand of mobile phone they used caused an emotional bond between them and their 
mobile phone brand. The results support the four dimensional factor structure of 
consumer brand engagement. There is a strong positive linear relationship between 
them, indicating that they can not give up as long as they have an emotional connection 
with the mobile phones they use. Participants were satisfied with the brand of their 
mobile phone, and the mobile phone brand was reached as the result of the next 
purchase they would buy again. It has come to the conclusion that the users do not cut 
their ties with the brand they are satisfied with and they want to buy the same brand's 
product again. It is expected that this work will be a resource for researchers and mobile 
phone brands. 
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Özet 
Bu çalışma, çalışanların iş tatmini algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerine 

etkisini ve bu etkide çalışanların pozitif psikolojik sermaye durumlarının aracı rolünü 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, İstanbul ve 
Afyonkarahisar’da çalışan toplam 582 işgörene, kolayda örnekleme yöntemi ile anket 
uygulanmıştır.  Anket sonuçları betimleyici analizler ve regresyon analizi kullanılarak 
analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlara 
göre, çalışanların iş tatmini düzeylerinin tükenmişlik düzeylerini negatif, pozitif 
psikolojik sermaye düzeylerini ise pozitif etkilediği saptanmıştır. Ayrıca, pozitif 
psikolojik sermayenin iş tatmini ve tükenmişlik arasında kısmi aracılık etkisine sahip 
olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İş tatmini, tükenmişlik, pozitif psikolojik sermaye 

Abstract 
This study aims to determine the effect of employees' job satisfaction perceptions 

on burnout levels and the mediating role of the positive psychological capital between 
job satisfaction and burnout. Using convenience sampling method, a questionnaire was 
conducted on 582 employees working in İstanbul and Afyonkarahisar. Results were 
analyzed and interpreted using descriptive analysis and regression analysis. According 
to the results of the analyzes, it was determined that the job satisfaction levels of the 
employees negatively affect their burnout levels and positively affect their positive 
psychological capital levels. It has also been found that the positive psychological 
capital has a partial mediating effect between job satisfaction and burnout.  

Keywords: Job satisfaction, burnout, positive psychological capital 
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Giriş 

İşletme ve yönetim biliminde insan faktörünün önemi Neo-klasik yönetim ve 
organizasyon teorisi ile ön plana çıkmıştır. İşletmelerin uzun dönemde yaşamlarını 
devam ettirerek sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek maksadıyla sahip olması 
gereken temel yeteneklerinin başında etkin yönetilen insan kaynağı gelmektedir. İnsan 
kaynaklarının boyutlarından olan insan sermayesi, sosyal sermaye ve çalışanların 
psikolojik sermaye yönetimi bu kapsamda önem arz etmektedir. Psikoloji alanında 
yazılmış makalelerin içeriğini inceleyen Luthans (2002b) yaptığı araştırmada, incelediği 
375.000 makalenin içeriğinin olumsuz hususları içerirken sadece 1000 makalenin 
olumlu konularda yazılmış olduğunu tespit etmiştir. Son yıllarda özellikle 2000’li 
yıllarda pozitifliğe olan ilginin artması genellikle olumsuzlukları konu edinen psikoloji 
biliminde pozitif çalışmaların artmasına ve pozitif psikoloji akımının doğmasına sebep 
olmuştur. Pozitifliğe olan bu ilgi ile pozitif örgütsel davranış ve onun bir türevi pozitif 
psikolojik sermaye ortaya çıkmıştır.  

Pozitif örgütsel davranış alanında özellikle örgütler açısından arzu edilen 
davranışlardan olan çalışanların pozitif psikolojik sermayelerinin ve iş tatminlerinin 
artırılması ve arzu edilmeyen davranışlardan olan tükenmişliğin azaltılması örgütün ve 
çalışanların başarısını etkileyen önemli hususlardandır. Bir bireyin olumlu psikolojik 
gelişim durumu olarak tanımlanan psikolojik sermaye öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve 
dayanıklılık boyutları ile açıklanmaktadır. Günümüz işletmelerinin performanslarını 
artırmaları için çalışanların pozitif psikolojik kapasiteleri kapsamındaki psikolojik 
sermayelerini ölçmek, geliştirmek ve etkin yönetmek önem arz etmektedir (Luthans ve 
diğ., 2007). Diğer arzu edilen davranışlardan olan ve çalışanların işin özellikleri ile 
yaptıkları değerlendirme sonucunda olumlu duygulara sahip olması olarak tanımlanan iş 
tatmini işletmenin performansı ile doğrudan ilgilidir. İş tatmini yüksek bir çalışan, iş 
tatmini düşük olana göre daha verimlidir (Robbins ve Judge, 2012). Örgütler açısından 
arzu edilmeyen davranışlardan biri olan ve uzun dönemli iş stresinin yönetilememesi 
durumunda ortaya çıkan ve çalışanın mesleğinin özgün anlamı ve amacından kopması 
ile neticelenen fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik durumu (Kaçmaz, 2005; Tutar, 
2013) olarak tanımlanan tükenmişlik çalışan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çalışma kapsamında iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki ilişkide pozitif 
psikolojik sermayenin aracılık rolü incelenecektir. Literatür taramasında psikolojik 
sermayenin iş tatmini ile arasında pozitif bir ilişki varken tükenmişlik ile negatif bir 
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Tükenmişlik ile iş tatmini arasında ise negatif bir ilişki 
bulunmaktadır. Çalışma ile iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki negatif ilişkinin pozitif 
psikolojik sermayenin aracılık rolü ile yönünü ne derecede etkilediği incelenecektir. 
Çalışanın psikolojik sermaye alt boyutlarından öz yeterliliği ve dayanıklılığı yüksek ise, 
geleceğe iyimser ve umutlu bakabiliyorsa; iş tatmini ile tükenmişlik arasındaki ilişki 
yönünün etkilenme düzeyi değerlendirilecektir. Etkin bir insan kaynağı politikası olarak 
psikolojik sermayesi yüksek çalışan istihdam etme veya çalışanların psikolojik 
sermayelerini artırmak işletmede yaşanabilecek olumsuzlukları önceden önleyecektir.  

1. Pozitif Psikolojik Sermaye 

İlk olarak Maslow (1954) tarafından bahsedilen pozitif psikoloji kavramı (Wright, 
2003) 1990’ların sonlarında Martin Seligman öncülüğünde az ama hızlı büyüyen 
araştırmacı psikolog grubu tarafından bireyin daha öncesinden ihmal edilmiş güçlü 
özelliklerinin ön planda olduğu pozitif yaklaşımın farkına vararak pozitif psikoloji 
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hareketini başlatmaları (Luthans, 2002a) ile literatüre girmiştir. Olumlu duygular ile 
olumlu karakter özellikleri çalışmalarını da kapsayan şemsiye bir kavram olan pozitif 
psikoloji (Seligman ve Diğ., 2005) yaşam kalitesini zenginleştirmek üzere, olumlu 
pekiştireçleri ihmal eden psikoloji biliminin saygın bir alt disiplini olarak varolmuştur 
(Wiengand ve Geller, 2005). Psikoloji biliminin olumsuzluklar ile insan davranışı ve 
fonksiyonlarının patolojisi üzerindeki çalışmalarına ve meşguliyetine tepki olarak doğan 
pozitif psikoloji (Luthans, 2002a) insanın yaşam içinde her tıkandığı noktayı pozitif bir 
bakışla pozitif bir yöne, daha üst seviyeye, daha mutlu olana, daha bir huzurlu olana 
çıkarma mücadelesidir (Ceylan, 2014). 

Pozitifliğe olan ilgi ve yapılan çalışmalar sonucu örgütsel davranış araştırmacıları 
pozitif bilimsel bir yaklaşımın ihtiyacının farkına varmışlardır (Kutanis ve Oruç, 2014). 
Bu yaklaşım birbirine paralel ve tamamlayıcı makro düzeyde örgütsel seviyeye 
odaklanmış pozitif örgüt okulu ile mikro düzeyde bireysel seviyeye odaklanmış pozitif 
örgütsel davranış akımını doğurmuştur (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007). İlk olarak 
Luthans (2002a; 2002b) tarafından literatüre giren pozitif örgütsel davranış kavramı 
pozitif psikoloji hareketindeki farkındalığı artırmak ve prensipte klinik uygulamalara 
odaklanan pozitif psikolojinin bu pozitif odaklanmasını iş yaşamına yansıtmak üzere 
kullanılmıştır (Luthans ve Avolio, 2009). Pozitif örgütsel davranış günümüz iş 
yaşamının performansını artırmak için pozitif yönelimli insan kaynaklarının 
güçlendirilmesi ve psikolojik kapasitelerinin ölçülmesi, geliştirilmesi ve etkin 
yönetimine dair çalışma ve uygulamalardır (Luthans, 2002b). Bireylere ait olan 
özelliklerin sabit olmayıp geliştirilebilir olduğunu vurgulayan pozitif örgütsel davranış 
hem teori hem de uygulama yönü olan ölçülebilir bir kavramdır (Erkuş ve Fındıklı, 
2013).  

Pozitif örgütsel davranış genel olarak bir paradigma değişimini ya da bilimsel bir 
devrimi yansıtmamaktadır (Kutanis ve Oruç, 2014). İş yaşamına uygulanan pozitif 
örgütsel davranış ve onun türevi olan psikolojik sermaye, pozitif psikoloji teori ve 
araştırmalarından ortaya çıkmıştır (Luthans ve Diğ., 2008). Pozitif örgütsel davranış 
kapsamında ölçüme, geliştirilmeye ve yönetime tabi tutulacak psikolojik unsurlar, 
geleneksel sermaye türlerine ek olarak “psikolojik sermaye” kavramının literatüre 
girmesine vesile olmuştur (Akçay, 2012). Örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı için 
sahip olmaları gereken finansal, yapısal ve teknolojik sermayenin yanında insan 
kaynaklarının boyutlarından insan sermayesi ve sosyal sermaye ile yeni ortaya çıkan 
psikolojik sermaye önem arz etmektedir (Luthans ve Youssef, 2004). İnsan 
sermayesinde “ne bildiği”, sosyal sermayede “ kimi bildiği, tanıdığı” ön planda iken 
bilgi, beceri, teknik yetenek ve deneyim içeren psikolojik sermayede “kim olduğu” ve 
geliştirilebilir duygularıyla “kim olabileceği” ön plandadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 
2007).   Gelecekte küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için yatırım yapılması 
ve geliştirilmesi gereken psikolojik sermaye bir bireyin olumlu psikolojik gelişim 
durumu olarak tanımlanmıştır. Psikolojik sermaye (1) zor görevleri başarmak için 
vazifeyi üzerine almak ve gerekli gayreti göstermek için güvene (öz yeterlilik) sahip 
olma, (2)şimdi ve gelecekte başarılı olma ile ilgili olarak olumlu atıflarda (iyimserlik) 
bulunma, (3) amaçlar için azim gösterme ve gerektiğinde başarılı olmak için yeni 
yollara yönlenme (umut) ve (4) başarıya ulaşmak için ortaya çıkan sorunlar ve 
talihsizlikler tarafından bunaldığında toparlanıp tahammül etme (dayanıklılık) olarak 
dört temel unsurdan oluşmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007). Pozitif psikoloji 
yapılarından şu ana kadar pozitif örgütsel davranış kriterini en iyi karşılayan teorik ve 
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ampirik olarak desteklenen öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık boyutlarıdır 
(Avey, Wernsing ve Luthans, 2008; Larson ve Luthans, 2006; Luthans ve Diğ., 2007; 
Luthans ve Diğ., 2008; Luthans ve diğ., 2013). 

• Öz yeterlilik: Bandura (1997)’nın teori ve araştırmaları ile iş yaşamına 
uygulanan (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008) öz yeterlilik kişinin 
motivasyonunu, bilişsel kaynaklarını ve kendisine verilen görevleri başarıyla 
yerine getirmek için yol haritasını yönlendirmedeki kabiliyetlerine olan inancı 
veya güvenidir (Stajkovic ve Luthans, 1998). Bireyin belli bir görev veya alanda 
özyeterlilik kazanması; o görevi başarıyla yapmayı denemesine, başkalarının 
deneyimlerinden öğrenmesine, başkalarının kendisini teşvik etmesi ve kendisine 
pozitif geribildirimde bulunmasına bağlıdır (Akçay, 2012). Özyeterlilik bireyin 
güçlü yönlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilebilir. Zira 
performansları konusunda özyeterlilikleri hakkında şüphesi olanlar engellerle 
karşılaştıklarında mücadeleden kaçınarak kendilerini güçsüzleştirecek bir kaygı 
içine girmektedir (Keleş, 2011).  

• Umut: Snyder, Irving ve Anderson (1991) tarafından tanımlanan umut kavramı 
kişinin amaç odaklı başarma duygusu ve amaçlara ulaşmak için alternatif 
yolların planlanmasındaki pozitif motivasyonel durumudur (Avey, Wernsing ve 
Luthans, 2008).  Amaçlara ulaşmak için irade gücünü kullanan kişiler bu yolda 
zihinsel bir enerji ile “bunu yapabilirim” düşüncesindedir. Bu noktada irade 
gücünü kullanma insanlara en iyi alternatif yolu bulmada gerekli motivasyonu 
sağlamaktadır (Kutanis ve Oruç, 2014). Umut ile ilgili yapılan çalışmalar, 
umudun gerek zihinsel ve fiziksel sağlıkta gerekse karşılaşılan güçlüklerle başa 
çıkmada etkili bir özellik olduğunu göstermektedir (Keleş, 2011). 

• İyimserlik: Martin Seligman (1998) iyimserliği kişinin başarıları gibi olumlu 
olayları açıklarken içsel, kalıcı ve genellenebilir nedenlere, başarısız olduğu 
amaçlar ve girişimler gibi olumsuz olayları açıklarken dışsal, geçici ve spesifik 
sebeplere dayandırması şeklinde açıklamıştır (Luthans ve Diğ., 2008). Çalışma 
hayatında olumlu eğilimler birçok örgütsel davranış değişkeni üzerinde etkili 
olabilmektedir. Literatürde iyimser kişilerin çalışma yaşamında daha çok 
çalışmaya teşvik edilebilen, daha tatminkar, zorluklar karşısında daha sebatkar, 
fiziksel ve duygusal bakımdan daha canlı oldukları bulgularını gösteren 
araştırma sayısının artmakta olduğu dikkat çekicidir (Keleş, 2011). Süreç 
içerisinde yaşanan örgütsel değişimlerde iyimser kişiler olumlu beklentilerini 
sürdürerek başarılı olurlar (Avey, Wernsing ve Luthans ,2008). 

• Dayanıklılık: Literatürde esneklik olarak da geçen pozitif psikolojik sermayenin 
son boyutu olan dayanıklılık belirsiz, zor, başarısız oldukları olay ve durumlar 
karşısında bireylerin kendilerini duruma göre ayarlayabilmeleri, sürekli ve hızlı 
çözüm üretebilmeleri sayesinde, bu durumdan çabuk kurulup toparlanabilme ve 
hatta eskisinden daha yüksek performans sergileyebilme kapasitesi olarak 
tanımlanır (Akçay, 2012). Dayanıklılık talihsizlik, belirsizlik, çatışma, 
başarısızlık veya olumlu örgütsel değişimlerde bile kendini toparlayabilme, 
gelişim gösterip ve artan sorumluluk bilinciyle esnek davranılabilen pozitif 
psikolojik kapasitedir (Luthans, 2002b). 
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2. İş Tatmini 

Davranıştan ziyade bir tavır olan iş tatmini işin özellikleri ile ilgili yaptığı 
değerlendirme sonucu çalışanın işi ile ilgili olumlu bir duyguya sahip olması olarak 
tanımlanmaktadır (Robbins ve Judge, 2012). Diğer bir tanımda ise çalışanın yaptığı işin 
ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değerleriyle uyumunun sağladığı 
memnuniyet duygusu ve halidir (Tutar, 2013). İş tatmini sadece iş koşulları ile ilgili 
değildir. Burada kişiliğinde rolü vardır. Araştırmalar pozitif öz benlik 
değerlendirmelerine sahip bireylerin –içsel değerlerine ve temel yeteneklerine 
inananlar- negatif öz benlik değerlendirmelerine sahip olanlara göre işlerinden daha 
fazla tatmin olduklarını ortaya koymuştur. İş tatmini yüksek olan çalışanların düşük 
olan çalışanlara kıyasla daha verimli oldukları inancı, yöneticiler arasında kabul gören 
temel önermeler arasındadır (Robbins ve Judge, 2012). İş tatminini oluşturan faktörler 
bireysel ve örgütsel faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireysel faktörler yaş, cinsiyet 
ve mesleki ve eğitim durumunu barındıran bireyin özerklik ve kişisel gelişim gibi üst 
düzey ihtiyaçlarını karşılayan faktörlerdir. Örgütsel faktörler ise ücretlendirme, 
motivasyon, işin özellikleri, kariyer imkanları, kontrol, iletişim, çalışma koşulları, örgüt 
kültürü ve örgütsel itibar gibi faktörleri barındıran işten elde edilen maddi çıkarlar ile 
işgörenin birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla bir eser meydana getirmenin sağladığı 
mutluluktur (Tutar, 2013). 

3. Tükenmişlik 
Bireyleri duygusal anlamda sürekli olarak tüketen ortamların, bireyler üzerinde 

yol açtığı fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik durumu (Tutar, 2013) olan ve uzun 
dönemli iş stresinin yol açtığı tükenmişlik Maslach tarafından “profesyonel bir kişinin 
mesleğinin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık 
gerçekten ilgilenmiyor olması” biçiminde tanımlanmıştır. Tükenmişlik enerji kaybı, 
motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak diğerlerinden geri 
çekilmeyi içerir (Kaçmaz, 2005). Tükenmişlik hissi içinde olan çalışanlar, mesleğin ve 
işin gereklerini yerine getiremez duruma gelmektedirler (Arı ve Bal, 2008). Çalışan 
sağlığı ve örgütsel sonuçları itibarıyla önemli maliyeti olan, 40 yılın üzerinde hem 
akademisyenler hem de yöneticiler tarafından yapılan araştırmalarda çalışanlar üzerinde 
önemli olumsuz etkileri anlaşılan tükenmişliğin, işinin konusu insan olan herhangi bir 
meslek çalışanında ortaya çıkan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi 
azalmasına sebep olan bir sendrom olduğunu belirten Maslach (1982) üç boyutunun 
olduğunu tespit etmiştir (Halbesleben ve Buckley, 2004). 

• Duygusal Tükenme: İnsanlara yardım ederken, istenen psikolojik ve duygusal 
taleplerin aşırılığı yüzünden ortaya çıkan, enerji eksikliği ve bireyin duygusal 
kaynaklarının bittiği duygusuna kapılması durumu (Tutar, 2013). Duygusal 
tükenme tükenmişliğin içsel boyutudur (Arı ve Bal, 2008). 

• Duyarsızlaşma: Bireyin hizmet sunduğu kişilere karşı birer birey olduklarını 
dikkate almaksızın soğuk, katı, ilgisiz ve olumsuz bir tavır sergilemesidir (Arı ve 
Bal, 2008; Tutar, 2013). Bu genellikle, işe yönelik idealizm kaybolması, hızla 
artan uzaklaşma duygusu ve çalışanın müşterisini bir obje olarak görmesinden 
kaynaklanır (Tutar, 2013). 

• Kişisel Başarı Hissi Azalması: Yetersizlik, başarısızlık duygusu, düşük moral, iş 
verimliliğinde azalma, düşük üretkenlik, kişiler arası anlaşmazlık, sorunlarla 
başa çıkmada yetersiz kalma, benlik saygısında azalma gibi belirtilerle 
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karakterize edilen kişisel başarı hissindeki azalma kişinin kendisini olumsuz 
değerlendirmesine neden olur (Tutar, 2013).   
 

4. Pozitif Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini İlişkisi 
1990’lı yılların sonlarında pozitif psikoloji alanından ortaya çıkan pozitif örgütsel 

davranış ve onun bir türevi olan pozitif psikolojik sermayenin örgütsel davranış 
konularıyla ilişkili çok fazla araştırma yapılmıştır. Psikolojik sermaye ile onun bir ardılı 
olan iş tatmini ile ilgili araştırmalar en fazla ilişkinin kurulduğu değişkenler olarak ön 
plana çıkmaktadır (Erkmen ve Esen, 2012).  Avey ve Diğ. (2011) tarafından pozitif 
psikolojik sermayenin çalışan tutumu, davranışı ve performansına etkisi ile ilgili yapılan 
meta analizde iş tatmini gibi arzu edilen çalışan tutumları ile psikolojik sermaye 
arasında pozitif ilişki, arzu edilmeyen çalışan tutumları ile negatif ilişki tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda psikolojik sermayenin alt boyutları yani umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve 
dayanıklılık boyutlarıyla iş tatmini arasında kuvvetli ilişki tespit edilmiştir. Luthans ve 
Diğ. (2007), yönetim öğrencileri ile hizmet ve üretim sektörü üzerine yaptığı 
araştırmada psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişki üretim sektöründe ve 
hizmet sektöründe pozitif yönlü olarak bulmuştur. Yönetim öğrencileri örnekleminde de 
pozitif ilişki vardır. Psikolojik sermayenin alt boyutlarının hepsinin iş tatmini ile ilişkisi 
pozitif yönlüdür. Youssef ve Luthans (2007) yaptığı iki araştırmanın ilkinde iş tatmini 
ile umut, iyimserlik ve dayanıklılık boyutuyla pozitif yönlü ilişki, ikincide iş tatmini ile 
iyimserlik ve umut boyutuyla pozitif yönlü ilişki tespit etmiştir. Akçay (2012) makine 
sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 450 çalışan ile yaptığı araştırmada çalışanların 
pozitif sermaye düzeyleri ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. 
Aynı zamanda pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi pozitif psikolojik 
sermayenin dört bileşeninin her birinin ayrı ayrı iş tatmini ile ilişkisinden daha 
güçlüdür. Erkuş ve Fındıklı (2013) farklı meslek gruplarından 572 çalışan ile yaptığı 
araştırmada çalışanların psikolojik sermayeleri ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı 
ilişki, iş tatmininin psikolojik sermaye alt boyutlardan umut ile ve iyimserlik ile pozitif 
ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Topçu ve Ocak (2012) Bosna-Hersek ve Türkiye’de 393 
kişiyle yaptığı araştırmada psikolojik sermaye, iş tatmini ve tükenmişlik arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında hem 
genelde, hem de Bosna-Hersek ve Türkiye geneli için pozitif ve anlamlı ilişki tespit 
etmiştir. Yeşil, Yetiş ve Telli (2016) kamu bankasında 146 çalışan ile yaptığı 
araştırmada psikolojik sermayenin iş tatmini ile pozitif ilişkisi tespit edilirken sadece 
psikolojik sermayenin alt boyutlarından dayanıklılığın iş tatmini üzerinde pozitif etkiye 
sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kaplan ve Biçkes (2013) tarafından otellerde 
çalışan 181 çalışan üzerinde yapılan araştırmada psikolojik sermayenin dayanıklılık ve 
iyimserlik  alt boyutlarında iş tatmini ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Özer, Topaloğlu ve Özmen (2013) tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren 900 
kişiden oluşan özel hastanede yaptığı araştırmada psikolojik sermaye ile iş tatmini 
arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Larson ve Luthans (2006) pozitif psikoloji ile iş 
tatmini arasında pozitif ilişki, alt boyutlarından dayanıklılık ve umut ile anlamlı ilişki 
bulmuştur. Luthans ve Diğ. (2008) çalışanların psikolojik sermayeleri ile iş tatmini 
arasında pozitif ilişki bulmuştur. Abbas ve Diğ.(2012) psikolojik sermaye ile iş tatmini 
arasında pozitif ilişki tespit etmiştir. Judge ve Bono (2001) yaptıkları meta analizde 
psikolojik sermayenin alt boyutu olan öz yeterlilik ile iş tatmini arasında pozitif ilişki 
tespit etmiştir. Tüm bu çalışmaların ışığında araştırmanın hipotezi aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir. 
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Hipotez 1: Çalışanların iş tatmininin pozitif psikolojik sermaye üzerinde anlamlı 
etkisi vardır. 

5. Pozitif Psikolojik Sermaye ve Tükenmişlik İlişkisi 

İnsan sağlığını da tehdit eden tükenmişlik ile pozitif psikolojik sermaye arasındaki 
ilişki araştırma konularından biri olmuştur. Çetin, Şeşen ve Basım (2013) Kamu 
sektöründen 260 çalışan ile yapılan çalışmada psikolojik sermayenin alt boyutlarından 
öz yeterlilik ile duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması arasında ters yönlü 
ilişkilerin olduğu görülmüştür. Psikolojik sermayenin bir diğer boyutu olan psikolojik 
dayanıklılık ise tükenmişlik boyutlarından yalnızca duygusal tükenme ile ters yönlü 
ilişki içindedir. Psikolojik dayanıklılık boyutlarından umut alt faktörünün ise duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması olarak üç tükenmişlik boyutuyla 
da ters yönlü ilişki içinde olduğu görülmüştür. İyimserlik faktörü ise yalnızca duygusal 
tükenme ile ters yönlü ilişki içindedir. Psikolojik sermayenin alt  boyutlarından öz 
yeterlilik ve umut faktörlerinin çalışanların birbirleriyle etkileşimli tükenmişlik 
duygularını açıklamada ön plana çıkmaktadır. Topçu ve Ocak (2012) Bosna-Hersek ve 
Türkiye’de 393 kişiyle yaptığı araştırmada pozitif psikolojik sermaye ile tükenmişlik 
arasında anlamlı ve ters yönlü ilişki olduğunu tespit etmiştir. Laschinger ve Fida (2014) 
yeni mezun olan 205 hemşire üzerinde yapılan araştırmada psikolojik sermayenin 
tükenmişliği negatif yönde etkilediği ve düşük tükenmişlik seviyesi ile psikolojik 
sermaye arasındaki anlamlı ilişkiyi tespit etmişlerdir. Aliyev ve Tunç (2015) yaptığı 
araştırmada psikolojik sermaye ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edemezken, psikolojik sermayenin alt boyutlarından öz yeterlilik boyutu ile tükenmişlik 
arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. Tüm bu çalışmaların 
ışığında araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Hipotez 2: Çalışanların psikolojik sermayelerinin tükenmişlik üzerinde etkisi 
vardır. 

6. İş Tatmini ve Tükenmişlik İlişkisi 
Tükenmişlik ile iş tatmini arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalarda genel 

olarak sağlık sektörü ön plana çıkmaktadır. Ames ve Diğ. (2004) 283 perfüzyonist  ile 
yaptığı araştırmada iş tatmini ile tükenmişlik arasında anlamlı ve negatif ilişki tespit 
etmiştir. Tükenmişlik arttıkça iş tatmini azalmaktadır. Araştırmada tespit edilen negatif 
ilişki iş tatmininin tükenmişliğin üzerinde belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Tarcan ve Diğ. (2017) tarafından iki farklı hastanenin acil servisinde 250 sağlık çalışanı 
ile yapılan araştırma sonucunda iş tatmini ile tükenmişlik arasında anlamlı negatif bir 
ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Tükenmişliğin duygusal tükenme ve kişisel başarıda 
düşme alt boyutlarından iş tatmininin boyutları ile anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir. 
Mendieta ve Rivas (2011) 107 sosyal hizmet uzmanı üzerinde yaptığı araştırmada 
çalışanların tükenmişlik seviyelerinin artması direkt ve anlamlı bir şekilde iş tatmini 
seviyesini azalttığını ve aralarında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Tüm bu 
çalışmaların ışığında araştırmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Hipotez 3: Çalışanların iş tatmininin tükenmişlik düzeyi üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 
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7. Aracı (Mediation) Değişkenin Rolü 

Aracı değişken, iki değişken arasındaki ilişkisini açıklamak için kullanılır. Aracı 
değişken Şekil 1’deki gibi gösterilebilir. 

  
 

                                                    b              c 
 

 
                    

                                                                            a 
Şekil 1. Aracılık Rol Modeli 

Şekilde X bağımsız değişkeni, Z bağımlı değişkeni ve Y aracı değişkeni temsil 
etmektedir. “a” yolu bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkiyi, “b” yolu 
bağımsız değişken ile aracı değişken arasındaki etkiyi, “c” aracı değişken ile bağımlı 
değişken arasındaki etkiyi göstermektedir (Baron ve Kenny, 1986). 

Baron ve Kenny, aracılık rolünün tespiti için 3 adımın gerçekleşmesi gerektiğini 
belirtir (Baron ve Kenny, 1986). Bu adımlar şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Bağımsız değişkenin, aracı değişken üzerinde anlamlı bir etkisinin olması 
gerekir. 

2. Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisinin olması 
gerekir. 

3. Aracı değişken ve bağımsız değişken birlikte regresyon analizine dâhil edilir. 
Bağımsız değişkenle ile bağımlı değişken arasında anlamlı olmayan ilişkinin 
tespitinde tam aracılık etkisinden; bağımsız değişken ile bağımlı değişken 
arasındaki ilişkinin şiddetinde bir azalma tespit edilirse kısmi aracılık etkisinden 
söz edilir.  

Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azalması durumunda, 
bu azalmanın anlamlı olup olmadığı, diğer bir değişle kısmi aracılığın gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin tespitinin yapılması durumunda çeşitli testler uygulanmaktadır. Bu 
çalışmada bu testlerden biri olan Sobel testi uygulanmıştır (Sobel, 1982). 

8. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Çalışanların iş tatmini (İT) algılarının tükenmişlik düzeyleri (TD) üzerine etkisini 

ve bu etkide çalışanların pozitif psikolojik sermaye (PPS) durumlarının aracı 
(mediating) rolünü belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, ilk olarak örneklem ve 
ölçeklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Daha sonra örneklemden elde edilen 
veriler ile araştırmaya ilişkin kurulan modele ilişkin istatistiki analizler yapılmıştır. 
İstatistiki analiz aşamasında ilk olarak araştırma kapsamında kullanılan üç ölçeğe ilişkin 
doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve değişkenler arası korelasyonlar tespit 
edilmiştir.  En son olarak çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin aracı 
etkisini tespit etmek için dört aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma ile elde 

Y 

z X 
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edilen bulgular mevcut literatür ile karşılaştırılmış ve ileri dönemde gerçekleşecek 
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırmaya ilişkin model Şekil 1’de sunulmuştur: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 2: Araştırma Model 
Araştırmanın amacı ve modeli kapsamında geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotez 1: Çalışanların iş tatmininin pozitif psikolojik sermaye üzerinde anlamlı 
etkisi vardır. 

Hipotez 2: Çalışanların psikolojik sermayelerinin tükenmişlik üzerinde etkisi 
vardır. 

Hipotez 3: Çalışanların iş tatmininin tükenmişlik düzeyi üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 

Hipotez 4: Çalışanların iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif 
psikolojik sermaye düzeylerinin aracılık (mediating) etkisi vardır. 
 

9. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma evrenini Afyonkarahisar ve İstanbul illerinde ikamet eden ve çeşitli 

sektörlerde çalışanlar arasından seçilmiştir. İstanbul ve Afyonkarahisar’da toplam 
çalışan sayısının yaklaşık 5 milyon insan olduğu görülmektedir. Ana kütleden %95 
güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem 
büyüklüğü 384 kişi olarak hesap edilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Bu 
kapsamda kolayda örnekleme yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen toplam 582 kişiye 
online olarak anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anketlerdeki tüm 
sorulara cevap verme zorunluluğu getirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen tüm 
anketler analiz yapma için uygun bulunmuştur. Araştırma kapsamında kullanılan 
değişkenlere ilişkin ölçeklere yapısal eşitlik modellemesi ile doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. 

10. Araştırmanın Ölçekleri 
İş tatmininin (İT) tükenmişlik düzeylerine (TD) etkisini ve bu etkide çalışanların 

pozitif psikolojik sermaye (PPS) durumunun aracı (mediating) rolünü belirlemeyi 
amaçlayan bu araştırmada, kullanılan ölçeklere ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de 
sunulmuştur. Araştırmada kullanılan 3 farklı ölçeğe ilişkin yapılan geçerlilik ve 
güvenirlilik analizlerine ilişkin sonuçlar, her ölçekle ilgili bölümünün sonunda 
verilmiştir. Ölçeklere ilişkin çoklu bağlantı testleri yapılmış, değişkenler arasında çoklu 

Pozitif Psikolojik 
Sermaye 

Tükenmişlik İş Tatmini 
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bağlantı sorunu bulunmadığı saptanmıştır. Ölçekte yer alan tüm ölçeklerde 5’li likert 
ölçeği kullanılmıştır. 

Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği (PPS): Pozitif psikolojik sermaye düzeyini 
belirlemek üzere kullanılan ölçek Luthans ve Diğ. (2007) tarafından geliştirilmiş ve 
Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.  Ölçek “öz yeterlik”, “umut”, 
“dayanıklılık” ve “iyimserlik” boyutu olarak adlandırılan dört boyuttan oluşmaktadır. 
Ölçekte her boyut  6 madde ile ölçülmüştür. Ölçek toplam 24 maddeden oluşmaktadır.  
Ölçekte yer alan soruların bazıları “Uzun vadeli problemlerin çözümüne yönelik 
analizler yapma konusunda kendime güvenirim”, “İş yerinde kendimi bir çıkmazda 
hissedersem bundan kurtulmak için pek çok çıkış yolu aklıma gelir”ve“İş yerinde 
ortaya çıkan sıkıntıları genellikle bir şekilde yönetebiliyorum” şeklindedir. Luthans ve 
Diğ. (2007) tarafından ölçeğe ilişkin yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı  .93 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının 
güvenilirlik katsayılarının 0,67 ile 0,85 arasında değiştiğini göstermiştir (Çetin ve 
Basım, 2012). 

Bu çalışmada PPS’nin alt boyutların güvenirlik katsayıları ise sırasıyla  “umut” 
boyutu için .87, “öz yeterlilik” için .87, “dayanıklılık” için .72, “iyimserlik” için .79 
olarak tespit edilmiştir. Çalışmada kapsamında AMOS programı ile doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmıştır ve 3 madde analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda diğer 
maddelerin  faktör yüklerinin .60 ile .83 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin 
uyum iyiliği değerleri, Tablo 1’de yer almaktadır.  Araştırma kapsamında yapılan 
güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri .87 olarak 
bulunmuştur. 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği (TD): Ölçek , Maslach ve Jackson tarafından  1986 
yılında geliştirmiştir. Ölçek “duygusal tükenme”, “kişisel başarı” ve “duyarsızlaşma” 
olarak adlandırılan üç boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Maslach tükenmişlik 
ölçeği en çok kullanılan tükenmişlik ölçeğidir ve çok yüksek güvenilirliğe sahip bir 
ölçektir. Ölçekte yer alan soruların bazıları “İşimden duygusal olarak uzaklaştığımı 
hissediyorum”,“İş gününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum.”ve“Sabahleyin 
yeni bir iş günü ile karşılaşacağımdan kendimi yorgun hissediyorum ” şeklindedir. 

Ölçek Ergin tarafından 1992 yılında Türkçeye uyarlanmış, Çam (1992) tarafından 
da geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı  .96 olarak tespit edilmiştir. Alt boyutlarda güvenirlik katsayıları ise sırasıyla  
“duyarsızlaşma” boyutu için .94, “kişisel başarı” için .97 ve “duygusal tükenme” için 
.97 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada kapsamında ölçeğe AMOS programı ile 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır ve 2 madde analizden çıkarılmıştır. Diğer 
maddelerin  faktör yüklerinin .64 ile .91 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin 
uyum iyiliği değerleri, Tablo 1’de yer almaktadır.  Araştırma kapsamında yapılan 
güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri .91 olarak 
bulunmuştur. 

Minesota İş Tatmini Ölçeği (İT): Araştırma kapsamında kullanılan Minesota iş 
doyumu ölçeği, “içsel iş doyumu” ve “dışsal iş doyumu” olarak adlandırılan iki 
boyuttan ve 20 madden oluşmaktadır. Minesota iş doyumu ölçeği çok sık kullanılan, 
güvenilirliği ve geçerliliği pek çok kez kanıtlanmıştır. Ölçekte yer alan soruların bazıları 
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“Şimdiki işimden beni her zaman meşgul etmesi bakımından”, ve“Şimdiki işimden 
toplumda saygın bir kişi olma şansını bana vermesi” şeklindedir. 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı  .94 olarak tespit edilmiştir. Alt 
boyutlarda güvenirlik katsayıları ise sırasıyla  “içsel iş doyumu” boyutu için .95 ve 
“dışsal iş doyumu” için .93 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada kapsamındaki ölçek ile 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  Ölçeğe ilişkin maddelerin  faktör yüklerinin .60 
ile .88 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğe ilişkin uyum iyiliği değerleri, Tablo 
1’de yer almaktadır.  Araştırma kapsamında yapılan güvenirlik analizi sonucunda 
ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri .92 olarak bulunmuştur. 

Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

 

CMIN / DF 
< 5 GFI > .85 AGFI >.80 CFI >.90 NFI > .90 RMSEA < .10 

Pozitif Psikolojik 
Sermaye Ölçeği 2.84 .86 .84 .91 .90 .07 

Tükenmişlik Ölçeği 1.74 .92 .89 .94 .92 .04 

İş Tatmini Ölçeği 1.89 .92 .87 .93 .94 .04 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ölçeklere ilişkin uyum iyiliği değer aralıkları 
sonuçlarına göre araştırma kapsamında kullanılan üç ölçeğin uyum iyiliğin kabul 
edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır.  

Araştırmada ayrıca örneklemin demografik özelliklerini belirlemek için 6 soru 
ankete eklenmiştir. 

11. Araştırmanın Bulguları  
Araştırmada ilk olarak katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler verilmiştir. Daha sonra pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolüne ilişkin 
regresyon analizlerinin sonuçlarına yer verilmiştir. 

11.1 Demografik Bulgular  
Araştırmaya katılan 582 bireyin 159’ı kadın, 423’ü erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalaması 32’dir. Katılımcılardan ilköğretim mezunu olanların oranı % 5.0, lise 
mezunu olanların oranı %22.0, ön lisans ve üniversite mezunu olanların oranı % 59,9 ve 
yüksek lisans/doktora mezunu olanların oranı % 13.1 şeklindedir. Katılımcıların % 
44.2’si özel sektörde, % 55.8’i kamuda çalışmaktadır. Araştırmaya katılımcıların 75’i 
kamu bankalarında, 102’i devlet üniversitelerinde, 80’i devlete ait mermer 
işletmelerinde, 120’si özel bankalarda, 135’i vakıf üniversitelerinde ve 70’i ise özel 
tekstil fabrikasında çalışmaktadır. 

11.2 Araştırma Hipotezlerinin Sınanması 

Bu araştırma ilk olarak araştırmada kullanılan üç temel kavrama ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Yapılan tanımlayıcı istatistikler sonucunda 
katılımcıların pozitif psikolojik sermaye düzeyinin düşük, tükenmişliklerinin orta 
düzeyde ve iş tatminlerinin yüksek olduğu saptanmış ve bu bilgilere ait nicel sonuçlar 
Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında her üç kavramın kamu ve özel 
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şirket çalışanları arasında farklılık gösterip göstermediği bağımsız örnek t testi ile analiz 
edilmiş, kamu ve özel şirketlerde çalışanlar arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir. 

Tablo 2: Pozitif Psikolojik Sermaye, Tükenmişlik ve İş Tatminine İlişkin Tanımlayıcı 
İstatistik Sonuçları 

Araştırma diğer aşamasında, çalışanların iş tatmini ile tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişkide çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeylerinin aracı etkisinin 
olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında 4 farklı hipotez 
kurumuştur. Pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolünü belirlemek içim Baron ve 
Kenny (1986) tarafından belirlenen dört aşamadan oluşan regresyon metodu ile test 
edilmiştir. Bu aşamada çoklu bağıntı (multicollinearity) olup olmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Analizin gerçekleşmesi için üçüncü aşamada yer alan iş tatmini ve pozitif 
psikolojik sermaye değişkenleri arasında çoklu bağlantının olmaması gerekmektedir. 
Yapılan analiz sonucunda VIF değeri 1,424; Tolerance değeri 0,702 olarak tespit 
edilmiştir. Diğer bir değişle değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığı belirlenmiştir  
(Field, 2006). 

11.3 İş Tatmini ile Tükenmişlik Arasında Pozitif Psikolojik Sermayenin 
Aracı  
Etkisi 

Araştırmanın bu bölümde çalışanın iş tatmini (İT) boyutu bağımsız değişken, 
tükenmişlik düzeyi (TD) değişkeni bağımlı değişken ve pozitif psikolojik sermaye  
(PPS) değişkeni aracı değişken olarak ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’te 
sunulmuştur. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Pozitif Psikolojik Sermaye Tükenmişlik İş Tatmini 
N Geçerli 582 582 582 

Kayıp 0 0 0 

Arit. Ort. 2,2374 2,9267 3,6086 

Std. Sapma ,46585 ,41300 ,73148 
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Tablo 2. İş Tatmini İle Tükenmişlik Arasında Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı 

Etkisi 

 
ADIMLAR 

 
ß 
 

t 
 

Sig. 
 

1. Adım 
 

 
İT                               PPS 
 

0.546 
 

15.682 
 

0.00 
 

      R2 / F 
 

 
0,297 / 0.00 

 
2. Adım PSS                            TD -0.189 -9.312 0.00 

    R2 / F 

 
0,098/ 0.00 

 
 

3. Adım 
İT                                TD 
 

-0,348 
 

-12.340 
 

0.00 
 

     
      R2 / F 
 

0,121/ 0.00 
 

3. Adım 
 

PPS 
                             TD 

İT 

 
-0,430 

 
-9,337 

 
0,00 

 
 

-0,150 
 

-3,266 
 

0,00 
 

 
      R2 / F / Tolerance –VIF 
 

0,161/ 0.00 / 0,702 - 1,424 
 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, analiz aşamasında Baron ve Kenny (1986)’in aracı 
değişken analizinde izlenmesi gereken dört aşama gerçekleştirilmiştir. İlk adımda, 
bağımsız değişkenle (İş Tatmini / İT) ile aracı değişken ( Pozitif Psikolojik Sermaye / 
PPS) arasında anlamlı bir etkinin olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre, β=0,546, p=0,000 olarak bulunmuştur. Diğer bir değişle, iş tatminin pozitif 
psikolojik sermaye üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. Bu sonuca göre, H1 
hipotezi doğrulanmıştır. 

İkinci adımda, bağımsız değişkenle (Pozitif Psikolojik Sermaye / PPS) ile aracı 
değişken ( Tükenmiş Düzeyi / TD) arasında anlamlı bir etkinin olup olmadığı 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, β=-0.189, p=0,000 olarak bulunmuştur. Diğer 
bir değişle,  pozitif psikolojik sermayenin tükenmişlik düzeyi üzerinde negatif ve 
anlamlı bir etkisi vardır. Bu sonuca göre, H2 hipotezi doğrulanmıştır. 

Üçüncü adımda, bağımsız değişkenle (İş Tatmini / İT) ile bağımlı değişken 
(Tükenmişlik Düzeyi / TD) arasında anlamlı bir etkinin olup olmadığı incelenmiştir. 
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Elde edilen sonuçlara göre, β= - 0,348, p=0,000 olarak bulunmuştur. Diğer bir değişle, 
iş tatminin tükenmişlik üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. Bu sonuca göre, H3 
hipotezi doğrulanmıştır. 

Son olarak, bağımsız değişken ((İş Tatmini / İT) ile aracı değişken (Pozitif 
Psikolojik Sermaye / PPS) birlikte modele dâhil edilmiş ve bağımlı değişken 
(Tükenmişlik Düzeyi / TD) üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. Üçüncü adımda, İT ile 
TD arasındaki ilişkinin ikinci adımla elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında 
anlamsızlaşmadığı, ancak etki düzeyinin azaldığı tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 
elde edilen β= - 0,150, p=0,000 şeklindedir. Diğer bir iş tatmininin tükenmişlik düzeyi 
üzerindeki etkisinin azaldığı görülmektedir. Bu durum, iş tatmini ile tükenmişlik düzeyi 
arasında pozitif psikolojik sermayenin kısmi aracı etkiye sahip olabileceği sonucu 
çıkmaktadır. Bu aşamadan sonra kısmi aracılık etkiden kesin söz edebilmek için  Beta 
(β) değerlerindeki azalma miktarının anlamlılığının Sobel Testi ile tespit edilmiştir. 
Sobel Testi sonucu, Z= -2.532,  p=0,000 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sonuca göre, Beta 
değerinde meydana gelen azalmanın anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, H4 
hipotezi kabul edilmiştir.   

Sonuç  

Pozitif örgütsel davranışın temel felsefesi ile ilgili eleştiriler olmasına rağmen 
psikolojik sermaye ile ilgili çoğunluğu ampirik olan çalışmalar özellikle 2008 yılından 
sonra hızlı bir ivme ile artmaya başladı (Avey ve Diğ., 2011). Pozitifliğe olan ilginin 
artması ve psikoloji alanında olumsuz pekiştireçlerden ilginin olumlu pekiştireçlere 
kayması (Wiegard ve Geller, 2005) pozitif psikolojik sermayenin örgütsel alanda 
sıklıkla çalışılan konular arasına koymuştur. 

Bu çalışmada çalışanların iş tatmini algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerine 
etkisi ve bu etkide çalışanların pozitif psikolojik sermaye durumlarının aracı rolü 
incelenmiştir. Bir başka deyişle iş tatmini algısı ile tükenmişlik düzeyi arasındaki 
negatif ve anlamlı ilişkinin pozitif psikolojik sermayenin etkisiyle aradaki ilişki 
yönündeki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda pozitif psikolojik sermayenin 
iş tatmini ile pozitif ve anlamlı, tükenmişlik ile negatif ve anlamlı ilişki olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar literatür taraması sonucunda daha önceden yapılmış çalışmalarla 
yani pozitif psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında  pozitif ilişkinin olduğu (Abbas ve 
Diğ., 2012; Akçay, 2012; Avey ve Diğ., 2007; Erkuş ve Fındıklı, 2013; Luthans ve 
Diğ., 2007; Luthans ve Diğ., 2008; Topçu ve Ocak, 2012; Youssef ve Luthans, 2007) ve 
pozitif psikolojik sermaye ile tükenmişlik arasında negatif ilişkinin olduğu (Aliyev ve 
Tunç, 2015; Çetin, Şeşen ve Basım, 2013; Laschinger ve Fida, 2014; Topçu ve Ocak, 
2012) sonuçları ile paralellik arz etmektedir. Daha öncesinden yapılan çalışmalar bu 
araştırma sonucunda elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Araştırma kapsamında 
pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ve tükenmişlik ile ilgili hipotezleri kabul 
edilmiş, çalışanların iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif psikolojik 
sermaye düzeylerinin aracılık etkisi ile ilgili hipotez kısmen kabul edilmiştir. 

Etkin bir insan kaynakları yönetimi için işe alım sürecine çalışanların psikolojik 
sermaye kriterinin eklenmesi alımdaki başarıyı artıracaktır. Çalışanların psikolojik 
sermayelerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi işletmelerin başarısı için kilit rol 
oynayacaktır. Bunun yanında çalışanın kendisinin sahip olduğu pozitif psikolojik 
sermaye farkındalığı ile daha büyük işler yapma veya girişimde bulunma konularında 
belirleyici olacaktır. Psikolojik sermayesi yüksek çalışanların iş tatmininde sorunlar 
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yaşasa da tükenmişliği büyük ölçüde etkilemeyecektir. Çalışmadan elde edilen sonuca 
göre iş tatmini seviyesinin düşüklüğü tükenmişlik seviyesini artırması pozitif psikolojik 
sermaye ile kısmen önlenmiş olmaktadır. Pozitif psikolojik sermayeleri yüksek 
çalışanların işletmede karşılaşacağı problemlerden etkilenmeyeceği, işletmede 
yaşanacak olan değişimlere kolay uyum sağlayacağı, işletme içinde sorunun değil 
çözümün bir parçası olacağı ve bu şekilde işletmenin mevcut insan sermayesinden daha 
etkin olarak faydalanacağı değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın önemi pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile tükenmişlik 
arasındaki aracı etkisini tespit edip, iş tatmini ile tükenmişlik arasındaki negatif ve 
anlamlı ilişkiyi ortadan kaldırmaktır. Çalışma pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ve 
tükenmişlik arasındaki aracılık rolünün önemini ortaya çıkarıyor. İşletmenin arzu edilen 
davranışlara çalışanları yönlendirmesi açısından pozitif psikolojik sermayenin önemi 
vurgulanmıştır. Pozitif psikolojik sermayenin insan kaynakları literatürü açısından 
önemi ortaya çıkmıştır. İnsan kaynaklarından beklentinin yüksek olması ve kar etme 
arzusunu etkin yönetilen insan kaynakları ile başarma isteği konuyu daha cazip 
kılmaktadır.  

Gelecekte yapılacak çalışmalar için psikolojik sermayenin işletmenin maddi 
olmayan sermayelerinden hem sosyal sermayesini, hem de insan sermayesini nasıl 
etkilediği ve katkı sunup sunmadığı konularının araştırılması pozitif psikolojik 
sermayenin önemini ortaya koymak adına yapılabilecek çalışmalardandır. Bu 
araştırmada demografik değerler dikkate alınmamıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 
dikkate alınması literatüre katkı sunabilir. Örgütsel davranış alanından henüz yeni olan 
pozitif psikolojik sermaye kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların artması ve işletmenin 
yumuşak unsurları ve sert unsurları ile ilişkilerin tespiti önem arz etmektedir.   

Pozitif çalışanların örgüte pozitif değerler kattığı, negatif eğilimli çalışanların ise 
örgütte diğer çalışanlar üzerinde olumsuzluk meydana getirdiği gerçeği 
değerlendirildiğinde “ben kimim” ifadesinin kilit rol oynadığı pozitif psikolojik 
sermayenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
This study aims to determine the effect of employees' job satisfaction perceptions 

on burnout levels and the mediating role of the positive psychological capital between 
job satisfaction and burnout.  

Positive psychology, which arises in response to the negativities of psychology 
and the behavior and functioning of human behaviors and functions on pathology 
(Luthans, 2002a), is an important concept in terms of applying positive organizational 
behavior and its derivative positive psychological capital to human resources in 
achieving sustainable competitive advantage of organizations. Psychological capital, 
defined as the positive psychological development of an individual, is (1) to take on the 
task and achieve the necessary endeavors to achieve difficult tasks (self –efficacy), (2) 
optimism in terms of being successful now and in the future (optimism), (3) 
perseverance for goals and new ways to be successful when needed (hope), and (4) 
when it is overwhelmed by the problems and misfortunes that arise out of it (resilience). 
(Luthans, Youssef ve Avolio, 2007). 

Job satisfaction is defined as having a positive feeling about the job of the 
employee after the evaluation about the job characteristics. The belief that employees 
with high job satisfaction are more productive than those with low job satisfaction are 
among the basic assumptions accepted by managers (Robbins and Judge, 2012). The 
concept of burnout caused by long-term job stress is described by Maslach as "the break 
of the professional meaning of a professional person and his / her job, the fact that he is 
no longer really interested in the people he serves". 

2. Methodology   
Positive psychological capital is a measurable, developable and effectively 

manageable concept that has positive contributions to business attitudes and work 
outcomes within organizations. In the literature survey, it was determined that there is a 
positive relationship between psychological capital and job satisfaction, and negative 
relationship between burnout and job satisfaction. There is a negative relationship 
between burnout and job satisfaction. The hypotheses developed within the scope and 
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purpose of the research are shown in Figure 1, in order to determine the mediating role 
between the concepts and the positive psychological capital between these concepts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Research Model 
H1: Job satisfaction of employees has a significant effect on positive 

psychological capital. 
H2: Positive psychological capital of employees has a significant effect on 

burnout. 
H3: Burnout level of employees has a significant effect on job satisfaction. 

H4: There is mediating effect of positive psychological capital among employees' 
job satisfaction and burnout levels. 

A total of 582 employees located in Afyonkarahisar and Istanbul were randomly 
selected by convenience sampling method.  

Within the scope of the research, positive psychological capital scale consisting of 
24 items used to determine the level of positive psychological capital developed by 
Luthans et al. (2007), a Maslach burnout scale consisting of 22 items developed by 
Maslach and Jackson in 1986 to measure burnout, and a Minesota job satisfaction scale 
consisting of 20 items to measure job satisfaction were used. 

Structural equation model was used in the study. In the statistical analysis phase, 
Confirmatory factor analysis were performed on three scales used in the research and 
correlations between variables were determined with AMOS. The last phase of the 
study, to determine the mediating role of positive psychological capital, the three-step 
regression method determined by Baron and Kenny (1986) and the Sobel Test were 
used. Likert scale with 5 was used in all scales included in the scale. 

3. Findings 
According to analyses results, it was found that there are negative and significant 

relationship between the job satisfaction level of the employees and their burnout levels 
(β = - 0.348, p = 0,000),  and positive and significant relationship between their positive 
psychological capital level and their job satisfaction level (β = 0.546, p = 0.000). The 
relationship between job satisfaction and burnout decreased with the influence of 
positive psychological capital (β = - 0.150, p = 0.000). According to this result, positive 
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psychological capital has a partial mediating effect between job satisfaction and 
burnout. According to the results of the research, H1, H2, H3 and H4 were accepted. 

4. Conclusion and Discussion 

Positive psychological capital was positively correlated with job satisfaction and 
negatively correlated with burnout. The results of this study are in parallel with the 
results in the literature (Abbas ve Diğ., 2012; Akçay, 2012; Avey ve Diğ., 2007; Erkuş 
ve Fındıklı, 2013; Luthans ve Diğ., 2007; Luthans ve Diğ., 2008; Topçu ve Ocak, 2012; 
Youssef ve Luthans, 2007; Aliyev ve Tunç, 2015; Çetin, Şeşen ve Basım, 2013; 
Laschinger ve Fida, 2014; Topçu ve Ocak, 2012) . 

For effective human resorce management, adding the psychological capital 
criteria to the recruitment process will increase the success in procurement. Measuring 
and developing the psychological capital of employees will play a key role in the 
success of businesses. Besides, it will be decisive in the matter of positive awareness of 
the psychological capital that the employee has, and in making bigger works or 
attempting. Positive psychological capital will not significantly affect the burnout, even 
if the high employee has problems in job satisfaction. The increase of the level of job 
satisfaction to the low level of burnout is partially prevented by the positive 
psychological capital. Positive psychological capital is considered that high employees 
will not be affected by the problems that they will encounter in operation, they will 
adapt easily to the changes that will be experienced in the business, they will be a part 
of the solution rather than the problem within the business and thus the business will 
benefit more effectively than the existing human capital. 

The importance of this study is to identify the effect of the positive psychological 
capital on the intermediary effect between job satisfaction and burnout and to remove 
the negative and meaningful relationship between job satisfaction and burnout. In this 
research, positive psychological capital, a measurable, developable and effectively 
managed concept, has emerged in terms of human resources literature. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının mobbing algısının örgütsel 

yabancılaşma düzeyleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemi, 
Afyonkarahisar il merkezinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan 403 sağlık 
çalışanından (hemşire, doktor ve diğer) oluşmaktadır. Veri toplama tekniği olarak 
Leymann mobbing ve Mottaz örgütsel yabancılaşma ölçeklerini içeren anket 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler (frekans,-yüzde 
dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma), t testi, varyans analizi, korelasyon ve 
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının mobbing 
algılarının oldukça düşük, örgütsel yabancılaşma düzeylerinin ise orta düzeyin altında 
olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte mobbing ile örgütsel yabancılaşma arasında 
pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiş olup, regresyon modeline 
göre mobbing algısındaki bir (1) birimlik artışın örgütsel yabancılaşma üzerinde 0,875 
birimlik artış yarattığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Mobbing, örgütsel yabancılaşma, sağlık çalışanları, hastane 
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Abstract 

The purpose of this study is to put forward the effect of mobbing perception on the 
levels of organizational alienation. The sample of the study is composed of 403 health 
professionals (nurse, doctor etc.) working at the different hospital in the city center of 
Afyonkarihar providence. As data collecting technique, a questionnaire including the 
Lehman's mobbing scale and Mottaz's organizational alienation scale is used. To 
analyze this data set, descriptive statistics (frequency- percentile distribution, mean, 
standard deviation) t test, analysis of variance (ANOVA), regression and correlation 
analysis are used. As a result of the study, its determined that health professionals' 
mobbing perceptions is very low and the organizational alienation levels are less than 
the medium level. On the other hand, a positive and medium correlation between the 
mobbing perceptions and organizational alienation is found out and an increase with 
the coefficient of 0.875 on organizational alienation is determined for a 1-unit increase 
of mobbing perception, related with the result of a regression analysis. 
Keywords: Mobbing, organizational alienation, health staff, hospital 

Giriş 
Günlük hayatın önemli bir kısmı işyerinde geçmekte ve insanlar ailelerinden, 

arkadaşlarından daha fazla iş arkadaşlarıyla vakit geçirmektedirler. İş hayatı kendi 
içerisinde rekabet, kar baskısı, stres, kişisel hırslar vb. hususları barındırmaktadır. Kamu 
kurumlarında ve özel sektörde çalışma ilişkilerini ve mağdurun sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen, işyerinin ve çalışanların verimini düşüren mobbing,* tek bir nedenle 
açıklanamayacak kadar kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir. İşyerlerinde psikolojik taciz, 
kişilik özellikleri, mağdurun iş konumu, örgütsel ve sosyo-ekonomik koşulların 
etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça 
kamuoyu gündemine gelen bir işyeri sorunudur (ÇSGB, 2014).  

İş yaşamı içerisinde olan bireyler açısından oldukça olumsuz etkileri içerisinde 
barındıran ve faaliyet alanı ne olursa olsun herhangi bir organizasyonun üzerinde 
durması gereken konuların başında gelen mobbing olgusu, bastırma, sindirme, yok 
sayma gibi uygulamalarla gündeme gelen ve örgütsel çatışma, verimsizlik ve 
motivasyon kaybı gibi sorunlara yol açarak örgütün varlığını tehlikeye düşüren bir olgu 
olarak kabul edilmektedir (Tutar, 2004; Pelit ve Kılıç, 2012). Mobbing, bir kişinin diğer 
insanları kendi rızaları ile veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında 
toplanmasıyla; sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma, ima, alay ve karşısındakinin 
toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak, kişinin işten 
çıkmaya zorlanması olarak tanımlanabilir (Ergun Özler ve Mercan, 2009). Mobbing 
kavramı, örgütsel psikolojik şiddeti tanımlamak amacıyla ilk defa 1980’de, Leymann 
(1996) tarafından, çalışanların birbirlerini rahatsız, huzursuz ve taciz etmeleri, kötü 
muamele göstermeleri, kısaca birbirlerine psikolojik şiddet uygulamaları anlamında 
kullanmış ve bu eylemlerin bir tür işyeri terörü olduğunu belirtmiştir. 

Bir kişinin mobbing sonucu yaşadığı travmayı atlatamayarak, zamanla psikolojik 
tacizin fiziksel ve psikolojik etkileri ilaç tedavisini ve psikoterapiyi zorunlu 
kılabilmektedir. Konsantrasyonunu, karar verme yeteneğini yitiren, dengesizleşen birey 
                                                
* Türkçe bir çok kaynakta, psikolojik şiddet, psikolojik terör, psikolojik terör, yıldırma vb. gibi 
kavramlarla da ifade edilen/kullanılan bu kavram bu çalışmada aslına uygun olarak ve daha 
kapsayıcı olması bakımından “mobbing” olarak kullanılmıştır. 
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verimsizleşerek işini yitirebilir ya da psikotaciz sürecine dayanamayarak istifa edebilir. 
Böylece tedavi masrafları ve işsizlik, uğranılan zarara, ekonomik zarar olarak eklenir. 
Görüldüğü gibi psikolojik şiddet, şiddete maruz kalmış bireyleri etkilediği gibi, aile 
üyelerini, saldırılara tanık olanları ve hedef alınan kişiye destek sağlamak isteyenler 
üzerinde de zararlı etkiler oluşturmaktadır. Aileler duygusal şiddetin hem duygusal hem 
de ekonomik sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktadır (Yılmaz, 2013). Söz konusu 
bu durum ailelerde olduğu gibi işletmelerde de önemli negatif sonuçlar 
yaratabilmektedir. İnsanlar dikkatlerini şirket amaçlarından çok, kendilerini kurtarmaya, 
hayatta kalmaya çalıştıklarından ekip çalışması zorlaşacaktır. Mobbingi bir strateji 
olarak kullanan, yani üst yönetimin de bunun içinde olduğu kuruluşlarla, yönetimin 
bundan hiç haberinin olmadığı kuruluşları birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir çalışanın 
kovulmasıyla sonuçlanan olaylar zincirinden üst yönetimin hiç haberi olmayabilir ya da 
yanlış bilgilendirilebilir. Bu durumun işletmelere ve/veya kuruluşlara olası negatif 
etkilerinin azaltılabilmesi ancak yönetimin nesnel yaklaşımları ve toleransı ile 
mümkündür (Hacicaferoğlu, 2010).  

Kamu kurumlarında, özel işletmelerde, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda, 
eğitim sektöründe ve en önemlisi sağlık sektöründe mobbing eylemleri meydana 
gelebilmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarda özellikle insan kaynağına yoğun ihtiyaç 
duyan hizmet sektörlerinin başında yer alan ulaşım, iletişim, otel, restoran, eğitim ve 
sağlık gibi alanlardaki çalışanların mobbing ile yaşamak zorunda kaldıklarına vurgu 
yapılmaktadır (Niedl 1996; Hubert vd. 2001; Yücetürk vd. 2005; Pelit ve Kılıç, 2012) 
ve dolayısıyla hizmet alanın ve sunanın insan olduğu ve yoğun işgücüne dayanan sağlık 
sektörü, mobbing olaylarının en fazla yaşandığı sektörlerden biridir. Diğer sektörler ile 
kıyaslandığında, çalışma şartları ve çalışma ortamı açısından farklılık göstermektedir. 
Günün her saati sürekli hizmet sunulması, yoğun emek sarf edilen bir sektör olması, 
dünyanın hemen hemen her yanında ve Türkiye’de diğer sektörlere nazaran kadın 
çalışanların çokluğu ile dikkat çekmesi gibi faktörler mobbingin sağlık alanında hizmet 
sunanlarda ve özellikle hemşirelerde görülme sıklığını arttırmaktadır. Kadınların 
birbirlerine karşı fiziksel şiddet, psikolojik taciz ve dolayısıyla mobbing gösterilerinden 
ziyade pasif saldırgan davranışlar sergilemeleri, mobbing davranışlarının oluşumunda 
temeldir (Tanoğlu, 2006; Lutz, 2012). Sağlık sektöründe mobbingin sık görülme 
sebepleri; hasta sayısının fazla olması, çalışma temposunun yoğun olması, hastalar 
arasında statü ve ekonomik duruma bağlı ayrımcılığın yapılması, hastanelerde tıbbi 
olanakların çok yetersiz olması, akademik kariyer ve yükselme sırasında kayırmacılığın 
olması, nöbetler nedeniyle aile hayatını devam ettirmenin zorlaşması, bürokratik 
engellerin çokluğu, mesleğin gereklerinin tam olarak yerine getirilememesi ve 
yöneticiye kişisel yaklaşım nedeniyle ayrımcılık yapılması şeklinde sıralanabilir (Kılıç, 
2013). 

İşyerinde mobbing eylemlerinin olmadığı ortamlarda güven, iş arkadaşlarına saygı 
ve yapılan işten duyulan memnuniyet hâkim olacaktır. Çalışanlarla yönetim arasında 
iletişim kanalları sürekli açık olması ve sosyal sermayenin güçlü olması, iş verimini 
yükseltecektir (Arısoy, 2011). Böylece çalışanlara ilişkin motivasyon, verimlilik, 
performans ve iş tatmini artacak, buna karşılık hastalık izinleri ve işe devamsızlıklar ile 
işten ayrılmalar ve özellikle süreçte örgütsel yabancılaşma düzeyi azalabilecektir. 

Günümüz koşulları bireyi, hem çalışma hayatının hem de kendi hayatının farkına 
varmadan uzaklaşmaktadır. Çünkü yasamın getirdiği yenilikler bireylere hem ilgi çekici 
gelirken hem de özümüzden kopmamıza, bazı değerleri yavaş yavaş değiştirerek 
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unutmamıza neden olmaktadır. Bu noktada karsımıza çıkan yabancılaşma olgusu; bireyi 
kendine, kendi değerlerine, toplumun değerlerine, çalıştığı ortama karşı soyutlamaktadır 
(Salihoğlu, 2014). 

Örgütlerin varlığı ve sürdürülebilirliği ekonomik yapı içerisinde yer alan birçok 
faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biride örgütün sahip olduğu iş gücüdür. İş gücünün 
verimliliği ve etkinliği örgüt ile olan ilişkisine bağlıdır. İlişkilerin zayıflaması ve 
çalışanın geri çekilerek, sahip olduğu yetkinliklerini örgüt ile paylaşmaması örgüt-
çalışan arasındaki bağların zayıflayarak yabancılaşmanın oluşmasına neden olacaktır 
(Zengin ve Kaygın, 2014). Marx’a göre yabancılaşma, insanı, kendi etkinliğinin 
ürünlerine, üretken etkinliğin kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine, kendi özsel 
doğasına, insanlığına ve öteki insanlara yabancılaştıran eylemdir (Yalçın ve Koyuncu, 
2014).  

Çatışmacı kuram olarak adlandırılan Marksist düşüncelerin biçimlendirdiği 
yabancılaşma olgusunu, yapısalcı-işlevselci kuram içerisinde Durkheim “anomi” olgusu 
olarak ele almaktadır. Bu kuram birey ve bireyin yaşantısını, toplumsal ilişkilerini 
değerlendirerek yabancılaşma olgusunu, bireyden çok bireyin yaşamını sürdürdüğü 
toplumsal yapının varlığının, işleyişinin bozulması bağlamında ele almaktadır. 
Dolayısıyla anomi toplumsal yaşamın varlığını koruyan ve sürdürülmesini sağlayan 
toplumsal kuralların geçerliliğini yitirmesi, yerine yeni kuralların yaratılıp yaşama 
geçirilememesi sonucu toplumda bireyleri toplumsal bütüne bağlayan bağların kopması 
durumudur (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009).  

Örgütsel yabancılaşma, motivasyonun düşmesi, bireysel düzeyde ruh sağlığının 
negatif etkilenmesi, iş tatminsizliği, stres, depresyon ve diğer psikosomatik rahatsızlık 
durumlarını yaratan bir faktör olabilmektedir. Her sektörde olduğu gibi sağlık 
sektöründe de örgütüne yabancılaşan birey düşük verimlilik, düşük moral, yüksek 
devamsızlık ve işten ayrılma ve çeşitli sosyal sorunlarla karşılaşabilmektedir. Söz 
konusu faktörlerin muhtemel üreticisi olabilen yabancılaşma olgusu, kişinin 
kendisinden, meslekten ve kurumdan kaynaklanan faktörler ile tetiklenebilmektedir. 

Bolton (2005), çalışanın iş süreçlerinde kendi gerçek hislerinden kopuk, 
göstermelik duygusal davranışlar sergilemesi veya gerçek hislerini bastırarak işin 
gerektirdiği duygusal davranış kurallarına uygun hareket edebilmek için yoğun çaba sarf 
etmesi durumunda, bir süre sonra “duygusal uyumsuzluk”, “duygusal yorgunluk”, “iş 
memnuniyetsizliği” ve bunlara bağlı olarak “işe yabancılaşma” yaşayabileceğini 
belirtmektedir. Bu bağlamda özellikle, müşterilerle olan ilişkilerde göstermelik hisler 
sergileme, diğer bir ifade ile gerçek hisleri maskelemenin, çalışanın işte kendisi 
olmasına engel teşkil edebileceği vurgulanmaktadır (Kaya ve Serçeoğlu, 2013). Bu 
durum, özellikle sağlık işletmelerinde yaşanan mobbing ve örgütsel yabancılaşmanın, 
mikro anlamda hem çalışanları hem de işletmeyi, makro anlamda da toplumu ve ülkeyi 
olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının mobbing algıları ve örgütsel 

yabancılaşma düzeylerini belirleyerek, mobbingin örgütsel yabancılaşma üzerindeki 
etkisini tespit etmektir. Bu çerçevede araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur. 
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Hipotez: Sağlık çalışanlarının mobbing algılarının, örgütsel yabancılaşma 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Araştırma konusunu oluşturan ve çalışanların işyerlerine karşı geliştirilen 
duygularında önemli bir yeri olan mobbingin, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine 
etki derecesine yönelik ilgili alan yazında yapılan çalışmalarda, mobbingin çalışanların 
işlerine ve iş yerlerine olan tutumlarını olumsuz etkilediği ve bu doğrultuda da örgüte 
bağlılıklarının azalmasına neden olduğu vurgulanmaktadır. Bunun sonucunda da 
çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları azalmakta ve işten ayrılma niyeti 
oluşmaktadır ki, yabancılaşma da bu olumsuz tutumların başında gelmektedir. Bu 
çerçevede özellikle çalışanlar açısından olumsuz olan söz konusu bu tutumların 
belirlenerek, farkındalık yaratılması, işletmelere ve işletme yöneticilerine 
olumsuzlukların çözümünde veri kaynağı sağlayacaktır. Özellikle hizmet sektöründe 
faaliyette bulunan hastaneler için de bu durum son derece önemlidir. Hastanede çalışan 
doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının verdiği hizmetlerin niteliği göz önünde 
bulundurulursa; onların işyerlerindeki motivasyonları ve buna bağlı olarak performans 
ve verimlilikleri pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu hususlar göz önüne alındığında 
özellikle çalışanların performanslarını ve verimliliklerini düşürecek tutumlardan olan 
mobbing ve yabancılaşma olgularının ortadan kaldırılmasına yönelik 
araştırmalar/tedbirler önem arz etmektedir.  

Yöntem 
Bu araştırmanın evreni, Afyonkarahisar il merkezinde faaliyet gösteren 

hastanelerde görev yapan hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. 
2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Afyonkarahisar’da 1075 doktor, 1379 hemşire 
ve 1508 diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3962 sağlık personeli görev 
yapmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet ve mesafe gibi kısıtlardan dolayı örneklem 
alınma yoluna gidilmiş, olup tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak (Devlet, özel ve 
üniversite hastaneleri) örneklem seçilme yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede Özdamar 
(2001) tarafından nicel araştırmalar için önerilen; örnekleme hacmi hesaplama 
formülünden (n=s2.Z2

α/d2) yararlanılmıştır. Buna göre, standart sapma (s) değeri 1, 0,05 
anlamlılık düzeyine karşılık Zα=1,96 ve örneklem hatasını ifade eden etki büyüklüğü (d) 
0,1 alınmış olup, örneklem büyüklüğü 384 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, eksik, 
hatalı ve geriye dönmeyecek anketlerin olabileceği dikkate alınarak 500 anket dağıtılmış 
ve 403’ü değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan anketin birinci bölümünde sağlık çalışanların sosyo-demografik özelliklerini 
(cinsiyet, yaş, medeni durum, görev, çalışma süresi) belirlemeye yönelik sorulara yer 
verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalma 
düzeylerinin belirlenmesine yönelik Leymann (1996)'ın mobbing ölçeği kullanılmıştır. 
İlgili ölçek toplam 45 ifadeyi/yargıyı içermektedir. Mobbing ölçeğindeki her bir 
davranış 5'li Likert tipi derecelendirmeye (1=Asla; 5=Her Zaman) tabi tutulmuştur. 
Anketin üçüncü bölümünde ise sağlık çalışanlarının örgütsel yabancılaşma düzeylerini 
belirlemek için Mottaz (1981)’ın geliştirdiği 21 maddeden oluşan ölçekten 
yararlanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan sağlık çalışanlarının örgütsel 
yabancılaşma ölçeğindeki her maddeye katılım düzeyleri 5'li Likert tipi 
derecelendirmeyle (1=Hiç Katılmıyorum 5=Tamamen Katılıyorum) puanlandırılmıştır. 
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Araştırmada elde edilen veriler SPSS 18.0 for Windows programı ile analiz 
edilmiş olup, bireysel özellikler frekans yüzde dağılımlarıyla sunulmuştur. Bununla 
birlikte sağlık çalışanlarının mobbing algıları ve örgütsel yabancılaşma düzeyleri için 
betimsel istatistiksel (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. 
Diğer taraftan sağlık çalışanlarının mobbing algıları ve örgütsel yabancılaşma 
düzeylerinin bireysel özelliklerine göre karşılaştırılmasında paremetrik test varsayımları 
(normal dağılım, varyansların homojenliği, olasılıklı örnekleme yöntemlerinin 
kullanılması, her bir grupta en az 10 bireyin olması vb.) gerçekleştiği için bağımsız 
örneklemler için t testi (independent samples t test) ve tek yönlü varyans analizi (One 
Way ANOVA) kullanılmıştır. Mobbing ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiler 
Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir.  

Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. 
Buna göre örneklem gurubunun %42,4'ünü hemşireler, %30,8’ini doktorlar ve %26,8’i 
ise diğer sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Katılımcıların %65,8’inin kadın, %34,2’si 
erkek; %69,2’si evli ve %30,8’i bekar; %44,9'unun 28-38 yaş arasında olduğu 
belirlenirken, 5 yıl ve altında deneyimi olanların oranı %51,4 iken 6-10 yıl %22,8, 11-
15 yıl %12,9, 16-20 yıl %7,9 ve 21 yıl ve üzeri %5'tir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 
Görev Hemşire  171 42,4 

Doktor  124 30,8 
Diğer (memur, laborant, 
teknisyen vb.) 

108 26,8 

Cinsiyet Kadın  265 65,8 
Erkek  138 34,2 

Medeni Durum Evli  279 69,2 
Bekar  124 30,8 

Yaş 18-28 42 10,4 
28-38 181 44,9 
38-48 142 35,2 
48 ve üzeri 38 9,4 

Çalışma Süresi 5 yıl ve altı 207 51,4 
6-10 92 22,8 
11-15 52 12,9 
16-20 32 7,9 
21 yıl ve üzeri 20 5,0 

 Toplam 403 100,0 

Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin bazı betimsel istatistikler Tablo 2'de 
sunulmuştur. Ölçeklere yönelik faktör analizi uygulanmış olup, mobbing ölçeğinin 
toplam varyansın %78,4'ünü, örgütsel yabancılaşma ölçeğinin ise toplam varyansın 
%75,2'sini açıkladığı görülmüştür. ölçeklerinin güvenirliğine ilişkin iç tutarlılık 
katsayıları için Cronbah’s Alpha katsayıları; mobbing ölçeği için α=0,811 ve örgütsel 
yabancılaşma ölçeği için α=0,856 olarak hesaplanmıştır. Aritmetik ortalama değerleri 
incelendiğinde, sağlık çalışanlarının mobbing algılarının 5'li ölçekte oldukça düşük 
( =1,37±0,33), örgütsel yabancılaşma düzeylerinin ise orta düzeyin altında 
(( =2,17±0,68) olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Bazı Betimsel İstatistikler 

Ölçek Varyansı 
Açıklama Oranı (%) 

Cronbach's 
Alpha Ortalama S.Sapma 

Mobbing 78,4 0,811 1,37 0,33 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

75,2 0,856 2,17 0,68 

Mobbing algısı ve örgütsel yabancılaşma düzeylerinin demografik özelliklerine 
göre karşılaştırılmasına yönelik t testi ve varyans analizi sonuçları Tablo 3'te 
sunulmuştur. Tablo 3’e göre sağlık çalışanlarının mobbing algısı cinsiyet, medeni 
durum, yaş ve çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). 
Aritmetik ortalamaları değerlendirildiğinde erkeklerin ( =1,42), bekârların ( =1,43), 
28-38 yaş aralığında olanların ( =1,44) ve çalışma süresi 10 yıldan daha az olanların 
( =1,38; =1,42) mobbing algısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte örgütsel yabancılaşma düzeyi ise sadece yaşa göre anlamlı farklılık göstermiştir 
(p<0,05). Buna göre 38 yaşın altında olan sağlık çalışanlarının örgütsel yabancılaşma 
düzeyi ( =2,24; Χ=2,29), diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 3: Mobbing Algısı ve Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin Demografik 
Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

Değişken Grup Mobbing 

p 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

p Χ  SS Χ  SS 
Görev Hemşire  1,36 0,40 

0,469 
2,19 0,79 

0,539 Doktor  1,35 0,27 2,11 0,58 
Diğer  1,40 0,26 2,20 0,58 

Cinsiyet Kadın  1,34 0,32 0,011* 2,16 0,66 0,654 Erkek  1,42 0,34 2,19 0,70 
Medeni  
Durum 

Evli  1,34 0,32 0,029* 2,15 0,70 0,413 Bekar  1,43 0,34 2,21 0,63 
Yaş 18-28 1,33b 0,32 

0,005* 

2,24a 0,76 

0,002* 28-38 1,44a 0,38 2,29a 0,70 
38-48 1,31b 0,26 2,04b 0,62 
>48  1,32b 0,16 1,99b 0,56 

Çalışma  
Süresi 

< 5  1,38a 0,36 

0,019* 

2,21 0,76 

0,117 
6-10 1,42a 0,36 2,18 0,63 
11-15 1,29b 0,20 1,95 0,44 
16-20 1,28b 0,19 2,29 0,61 
>21 1,23b 0,20 2,10 0,52 

*p<0,05   a,bfarklı harfleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 

Mobbing ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon 
katsayısı ve basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4'te verilmiştir. Buna göre, 
mobbing ve örgütsel yabancılaşma arasında pozitif, orta düzeyde r=0,501 (0,40<r<0,60) 
ve anlamlı (p<0,01) bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, mobbingin artmasıyla birlikte 
örgütsel yabancılaşma düzeyinin de orta kuvvette artacağı anlamı taşımaktadır. 
Regresyon analizi sonuçlarına göre, mobbingin örgütsel yabancılaşma üzerindeki 
etkisine yönelik regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=134,358; p<0,01). 
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Determinasyon (belirlilik) katsayısı olan R2=0,251 değeri, modelin açıklanma oranının 
%25,1 olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, hastane çalışanlarının mobbing 
(M) algısı, örgütsel yabancılaşma (ÖY) düzeylerindeki değişimin %25,1’ini 
açıklamaktadır. Buna göre, elde edilen regresyon modeli aşağıda sunulmuştur. 

ÖY= 0,766 + 0,875.M + ε 

Modele göre, çalışanların mobbing algı düzeylerindeki 1 (bir) birimlik artış, 
örgütsel yabancılaşma düzeylerinde 0,875 birimlik bir artışa sebep olmaktadır. 

Korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda elde edilen bulgulara göre, 
çalışanların mobbing algıları ile örgütsel yabancılaşma düzeyleri arasında istatistiki 
açıdan anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, araştırmanın temel 
hipotezi olan “sağlık çalışanlarının mobbing algılarının, örgütsel yabancılaşma 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır" hipotezinin desteklemektedir. 

Tablo 4: Mobbingin Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisine Yönelik Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Katsayı βj SH T p r Anlamlılık 

Sabit 0,766 0,125 6,129 0,000* 0,501 
F=134,358; 

p=0,000* Mobbing 0,875 0,106 10,775 0,000* 

 *p<0,01; R2=0,251 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Örgütlerde bir ya da birden fazla kişinin etik dışı iletişim ile tek bir kişiye yönelik 
sistemli olarak uyguladığı düşmanca tavır ve davranışlar olarak tanımlanan (Karakaş ve 
Okanlı, 2013) mobbing, hem uygulanan kişi açısından hem de örgütün sağlığı açısından 
önemli bir örgütsel sorun niteliğindedir. Birey açısından incelendiğinde; mobbinge 
maruz kalan bireyler, zamanla yoğun stres ve kaygıya bağlı olarak çeşitli fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayabilmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2010). Örgüt 
açısından düşünüldüğünde ise; farklı biçimlerde zarar gören örgüt üyelerinin 
motivasyonu, iş tatmini, performans, bağlılık ve güven gibi hem örgüt hem birey 
açısından önem taşıyan örgütsel davranış düzeyleri düşerken, işe devamsızlık, işi 
bırakma niyeti, iş tatminsizliği, güven eksikliği, sinizm, stres ve yabancılaşma gibi 
olumsuz yöndeki örgütsel davranış düzeyleri ise artmakta ve dolayısıyla örgütün 
etkinliği ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Afyonkarahisar İl merkezinde faaliyet gösteren özel, devlet ve üniversite 
hastanelerinde çalışanlarının mobbing algısının örgütsel yabancılaşma düzeyleri 
üzerindeki etkisinin incelendiği bu araştırmaya, 171’i hemşire, 124’ü doktor ve 108’i ise 
diğer sağlık çalışanı olmak üzere 403 kişi katılmıştır. Sağlık çalışanlarının mobbing algı 
düzeyi düşük (Χ =1,37) bir değerde bulunurken, örgüte yabancılaşma düzeyleri 
(Χ=2,17) ise mobbing skoruna göre daha yüksek ancak orta düzeyin altında 
bulunmuştur. Begenirbaş (2015)’ın Ankara’daki özel ve kamu sağlık sektöründe çalışan 
187 katılımcı ile gerçekleştirdiği çalışmada, katılımcıların genel yabancılaşma düzeyi 
(x̅=2,74) bu çalışmada elde edilen düzeye (x̅=2,17) yakın bulunmuştur. Karsavuran 
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(2014) tarafından "sağlık sektöründe mobbing: hastane yöneticileri üzerinde bir 
uygulama" adlı çalışmada yöneticilerin mobbing algısının 5'li ölçekte yaklaşık Χ=1,20 
düzeyinde düşük olduğu belirlenmiştir. Kingma (2001) sağlık çalışanlarının mobbinge 
uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğunu 
bildirmiştir. Yavuz (2007) tarafından yapılan çalışmada, hemşirelerin mobbing algısının 
%52.9 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre mobbing olgusunun kamu alanında en 
çok sağlık sektöründe olduğu ifade edilmiştir. Adalar Solmaz (2015) Bursa’da sağlık, 
eğitim ve emniyet sektörleri arasında alan araştırması yapmış ve mobbingin en çok 
sağlık sektöründe görüldüğünü ifade etmiştir. Solakoğlu (2007), Eskişehir'de bulunan 
bir kamu hastanesinde araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %38,6 oranında 
mobbing mağduru olduğunu bildirmiştir. Çöl (2008)’ün çalışmasında, araştırmanın 
yapıldığı hastanelerde mobbingin yaygınlık oranını %34,9 olarak belirtmiştir. Aksoy 
(2008) 250 kadın, 162 erkek sağlık çalışanı üzerinde yaptığı çalışmasında işe yönelik ve 
ahlaki boyutlardaki mobbing davranışları %12 ile %60’a kadar değişik oranlarda 
görülmüş olup, sözlü taciz %31,8, cinsel taciz %12,4 oranında bulunmuştur. Özdemir 
(2014) hemşirelerin mobbinge maruz kalanların oranını %50,6 olduğunu belirtmiştir. 
Jackson vd., (2002) tarafından Avustralya'da 209 hemşire ile yapılan bir çalışma, 
katılımcıların %92’sinin 12 aylık dönemde sözlü tacize, %80’inin fiziksel tacize 
uğradıklarını ortaya koymuştur Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası’nın asistan, pratisyen, uzman doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan 1771 kadın 
sağlık çalışanı üzerinde yaptığı ankette, kadınların % 40,6’sı işyerlerinde şiddete 
uğradığını belirtirken, bu şiddet türlerini tehdit, psikolojik ve ekonomik baskı, hakaret, 
sözlü taciz, fiziksel şiddet ve fiziksel taciz olarak sıralamışlardır  (Kırel, 2007). 

Araştırmalar Avrupa’da işyerlerinde psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha 
yaygın olduğunu göstermektedir. 2001’de Danimarka’da kamu çalışanları üzerinde 
yapılan bir araştırmada, fiziksel şiddete maruz kalanların oranın %8, psikolojik şiddete 
maruz kalanların oranının ise %18 olduğu görülmüştür (Öntürk, 2015). Portekiz’de 
2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sağlık sektörü içinde kadın ve hemşire 
yöneticilerin mobbinge ve şiddete karşı en savunmasız grup oldukları ve özellikle acil 
servislerde, geriatri ve psikiyatri birimlerinde çalışanlarda görüldüğü rapor edilmiştir 
(Zonp, 2012). 

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının mobbing algısının göreve göre (hemşire, 
doktor, diğer) anlamlı bir farklılık göstermediği buna karşılık cinsiyet, medeni durum, 
yaş ve çalışma süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği, erkeklerin, bekârların, 28-38 
yaş aralığında olanların ve çalışma süresi 10 yıldan daha az olanların mobbing algısının 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 38 yaşın altında olan sağlık çalışanlarının 
örgütsel yabancılaşma düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Kingma (2001) hemşirelerin 
diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu belirtmiştir. 
Hegney,  Plank ve Parker (2003), yaptıkları çalışmada hemşirelerin diğer sağlık 
çalışanlarından daha fazla mobbinge maruz kaldıklarını ve uygulayıcıları olarak da 
sırası ile diğer sağlık personelini, hasta yakınlarını, hastaları, hemşire meslektaşları ve 
yönetici hemşireleri belirtmişlerdir. Ayrıca 10 yıldan daha az iş tecrübesi olan 
hemşirelerin daha fazla risk altında olduğunu belirtmişlerdir. Aksoy (2008) tarafından 
yapılan çalışmada, cinsel taciz 40 yaşın üstünde hiç görülmezken, boşanmış ve ayrı 
yaşayanlarda daha sık rastlanmaktadır. Adalar Solmaz (2015) mobbing yüzünden 
özellikle bekârlar, gençler ve idari personelin mağdur olduğunu belirtmiştir. 
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Çalışmada, mobbing ve örgütsel yabancılaşma arasında pozitif, orta düzeyde bir 
ilişki olduğu ve mobbingteki bir birimlik artışın, örgütsel yabancılaşma düzeylerinde 
0,875 birimlik bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Demirel, Ötken ve 
Kunday (2012)’ın İstanbul İlinde faaliyet gösteren farklı şirketlerde çalışan 182 beyaz 
yakalı çalışan ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir. 
Özdemir (2014) tarafından hemşireler üzerine yapılan çalışmada, iş yeri şiddetinin 
yaşanmasına ve çalışanların ruh sağlığının bozulmasında etiyolojik yeri olan mobbingin 
varlığının ve iş doyumunu olumsuz etkilediğini belirtmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde, örgütlerde özellikle mobbing 
davranışının önemli örgütsel sorunlara yol açabileceği bilinmeli ve bu doğrultuda örgüt 
içindeki mobbing davranışları ve bu davranışa sebep olan etkenler belirlenmelidir. 
Örgüt içinde çalışanlar arasındaki iş birliği, takım ruhu ve arkadaşlık ilişkilerine önem 
verilmeli ve çalışanların koordinasyonunu sağlanmalı, örgütte açık ve net bir iletişim 
sisteminin oluşması için çaba gösterilmeli, çalışanların örgütsel kararlara katılması 
teşvik edilmeli ve bazı durumlar için kendi başlarına karar alabilmelerinin önü 
açılmalıdır. Bununla birlikte, örgütte çalışanların karşılaştığı ve/veya sergilediği 
örgütsel sorunlar analiz edilerek, çalışanların örgütten yabancılaşmalarının önüne 
geçilmeli, örgüt içinde etik bir kültürel yapı oluşturularak, söz konusu etik yapının 
kültürel değerleri çalışanlar ile paylaşılmalı ve yöneticilerin bütün örgüt üyelerine eşit 
ve adil davranarak örgüt içinde güven duygusunu oluşturması sağlanmalı ve çalışanlara 
işleriyle ilgili olarak gerektiğinde karar alma olanağı tanınarak kendilerini rahat 
hissettirecek bir örgüt ortamı oluşturulmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili farklı örneklem 
gruplarında yapılacak bilimsel çalışmaların literatüre katkısının yanı sıra özellikle sağlık 
sektörü ile ilgili kişi, kurum-kuruluş ve yöneticilere önemli veri kaynağı oluşturacağı 
değerlendirilmektedir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

Mobbing, which includes negative effects for the individuals in working life and 
that comes first of the topic that any organization must consider whatever the working 
field is accepted as a fact that becomes by the applications like repression, suppression, 
do not ignore and causes a disadvantage like organizational conflict, poorness, and 
motivation lose that endanger the existence of the organization. 

Mobbing may occur at public institutions, private enterprises, non-profit 
organizations education sector and health sector, which is the most important. Health 
sector is one of the most among all others that the mobbing occur when compared with 
the other sectors, working conditions and working environment differs from the others. 
Giving continues service at all the hours of a day, being a sector that requires much 
labor, remarking by more female workers both all over the world and in our country 
increase the prevalence of mobbing especially on nurses among health professionals. 

Confidence, respect to other workers, and satisfaction from the work will be 
command at the workplaces where there is no physiological violence. Productivity will 
increase when the communication channels are always open among the workers and the 
directors and social fund is strong. Thus, motivation, productivity, performance and job 
satisfaction of the workers will increase and sick leave, absenteeism, release, and 
especially level of organizational alienation will decrease. 

Organizational alienation may be one of the factor that causes decrees on 
motivation, negative effect on sanity at individual level, job dissatisfaction, stress, 
depression and other mental problems. As in all other working fields, an individual who 
alienate towards his organization may also met some problems like low productivity, 
low morale, high absenteeism, release and some other problems  at health sector.  

  The purpose of this study is to put forward the effect of mobbing on 
organizational alienation by determining the levels of mobbing perceptions and 
organizational alienations of health professional. 
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Methodology 

The population of this study is composed of nurses, doctors and other health 
professionals, working at different hospitals at the city center of Afyonkarahisar 
providence. The sample is 403 participants within these health professionals among the 
dates 15 September - 15 Nowember 2016. A questionnaire formed by three sections is 
used to collect the data set. The first section of this questionnaire includes the 
demographic features of the health professionals, the second section includes Lehman's 
mobbing scale and the third section includes Mottaz's organizational alienation scale. 
As a statistical analysis, besides descriptive statistics, independent samples t test, 
ANOVA, Pearson correlation and linear regression analysis are used. 

Results and Conclusion 

This study is composed of 403 participants as 171 nurse, 124 doctor and 108 other 
health professionals. While the health professionals' levels of mobbing perception found 
very low, levels of organizational alienation of them found less than medium. 

Other findings of this study are; while there is no statistically significant 
difference among the working field (nurse, doctor, other), there is a significant 
difference on the mobbing perception for gender, marital status, age and working year. 
The mobbing perception of males, singles, at the ages between 28-38 and those who 
worked more than 10 years found higher than the other health professionals. Besides 
levels of organizational alienation of health professionals who are younger than 38 
years old found higher than the others. 

Findings of the study indicate that there is a positive and medium correlation 
between the mobbing perceptions and organizational alienations of health professionals 
and its determined that 1-unit increase on mobbing perception causes an increase with 
the coefficient of 0.875 on organizational alienation. By the results obtained from this 
study, it can be said that; by considering the importance of mobbing that causes 
important organizational problems, some precautions may be taken about it. Because 
mobbing may cause organizational alienation, stress and leaving the job besides it may 
cause a decrease on motivation, productivity, performance and saturation levels of the 
health professionals. 
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Özet 

Muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olmakla birlikte, 
muhasebe faaliyetlerinin teknoloji ile entegre edilmesini sağlamaktadır. Gelişen 
teknoloji sayesinde işletmeler daha hızlı ve başarılı kararlar alabilmektedirler. Bu 
bağlamda yapılan çalışmada muhasebe bilgi sisteminin, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler üzerindeki etkinliği, yönetimin muhasebe bilgi sistemini algılama düzeyi ve 
muhasebe bilgi sisteminin yönetime getirdiği yenilik algısı ile söz konusu algının 
işletmeler üzerinde yarattığı etkinliğin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Muhasebe bilgi 
sisteminin işletmelerin yönetim sistemleri üzerindeki etkinliği ile ilgili olarak yapılan 
çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde bulunan 310 küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgulara göre 
muhasebe bilgi sisteminin işletmelerin faaliyet süresi, sahip oldukları teknoloji düzeyi, 
yöneticilerin eğitim düzeyleri ve işletmelerin hukuki statüleri gibi değişkenler üzerinde 
pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulguların ardından nihai olarak 
araştırmanın bazı kısıtları olduğu vurgulanmış, gelecekte yapılacak olan araştırmalar 
için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler 

Abstract 
In addition to being a subsystem of management information systems, accounting 

information system also integrates accounting with technology. Technological 
improvements enable the enterprises to make faster and more accurate decisions. This 
study aims to determine the effect of accounting information system on small and 
medium-sized enterprises within this context. The study also deals with the perception 
level in these enterprises regarding management information system, the reform 
perception for management and the impact of this perception on the enterprises. The 
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study on the effect of accounting information systems on the enterprises’ management 
systems is sampled on 310 small and medium sized businesses in Kayseri. The research 
shows a positive impact of management information system on life-span, technology 
level, and education level of managers and legal status of small and medium-sized 
enterprises. On evaluating findings, it has been outlined that the study has some 
constraints and some advice on further future studies has been given.  
Keywords: Management Information System, Accounting Information System, Small 
and Medium Sized Enterprises 

Giriş 

Temel amaçları faaliyetlerini sürdürebilmek ve kar elde etmek olan işletmelerin, 
bu amaçlarını yerine getirebilmeleri için bulundukları rekabet koşullarına ayak 
uydurmaları gerekmektedir. Günümüzde rekabet ortamında işletmelerin birbirleri 
üzerinde rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri ve birbirleri ile rekabet edebilmeleri için 
ihtiyaç duydukları en önemli faktörün de bilgi olduğu bilinmektedir.  

İşletmelerde önemli kararlar üst yönetim tarafından alınmaktadır. Ancak 
işletmelerin her geçen gün büyümesi ve daha da karmaşık bir yapı halini alması ve buna 
bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması üst yönetimin etkin kararlar alabilmesini 
zorlaştırmış ve yöneticilerin bilgiye olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. İşletmelerin 
başarılı olarak yönetilmesi ve işletme faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi 
için bilginin doğru, zamanlı ve güvenilir olarak işletmede ilgili birimlere iletilmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, bilgi ihtiyacını karşılayan birimler doğru kararlar 
alabilmekte ve başarılı faaliyetler gerçekleştirebilmektedir. İşletmelerde bu bilgi ihtiyacı 
en eski ve verimli sistem olan muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanmaktadır. 
Muhasebe bilgi sistemi, işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgilerin kaydedilmesi, belirli 
kriterlere göre sıralanması, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması 
işlemlerini gerçekleştirerek işletmelere geri bildirim sağlayan sistemdir. 

Çalışmanın küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinde yapılmasının nedeni 
bu işletmelerin ülke ekonomisinin yönlendiricisi olarak vazgeçilmez unsurlarından 
sayılmasıdır. Bu amaçla Kayseri ilinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
(KOBİ) üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak 
anket yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada Kayseri İlinde yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinde 
değerlendirilme yapılmakta ve işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin algılanma düzeyi, 
muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ve işletmelerde 
muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ile ilgili tespitler ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

1. KOBİ’lerde Muhasebe Bilgi Sistemi 
Muhasebe bilgi sisteminin temel amacını işletmelerde meydana gelen iktisadi 

hareketlerin izlenmesi oluşturmaktadır ve işletmeler önemli kararlar alırken bu 
sistemden elde ettikleri bilgileri kullandıkları için muhasebe bilgi sistemi işletmeler için 
önemli bir sistem haline gelmektedir (Mizrahi, 2011, s. 311).  

KOBİ’lerin karşılaştıkları en önemli sorun finansal sorundur. Bu sorunların 
temelinde ise muhasebe bilgi sisteminin verimsiz kullanımı yatmaktadır (Köse, 2009, s. 
116). Özellikle bankalardan finansman kaynağı sağlamak isteyen KOBİ’lerin 
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işletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin varlığı elde edecekleri kaynakları doğrudan 
etkilemektedir. 

Teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı olması, bilgisayar teknolojilerinden 
yararlanan işletmeleri yakından ilgilendirmektedir (Mizrahi, 2011, s. 315). Küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin yöneticileri bilgisayar teknolojileri sayesinde kaydedilen, 
sınıflandırılan bilgileri kullanarak yerinde ve zamanında kararlar alabilmektedirler.  

KOBİ’lerin sahip oldukları bilgi sistemlerinin büyük bölümü, muhasebe 
işlemlerinin düzenli ve anlamlı şekilde kaydedilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 
için bulundurulmaktadır (Gümüş, Ak ve Saydan, 2005, s. 59).  

KOBİ’lerde muhasebe bilgi sistemi ile ilgili önemli olan başka bir konu ise 
işletmede muhasebe bilgisine sahip insan kaynağının bulundurulmasıdır (Öner, 
Gençyılmaz veGülel, 2005, s. 167-176). Uzman personel çalıştırma maliyetlerinin 
yüksek olması nedeni ile küçük ve orta büyüklükteki işletmeler çoğu zaman niteliksiz 
personel ile çalışmaktadırlar. Muhasebe işlemlerine yeteri kadar hâkim olamayan 
personel tarafından kaydedilen bilgiler yanlış veya eksik olabilmektedir. Bu da yanlış 
kararların alınması sonucu işletmenin sürekliliğinin tehlikeye girmesine yol açmaktadır. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için muhasebe bilgi sisteminin sağlaması 
gereken bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Mbroh, 2012, p. 31): 

-‐ Her üç veya altı ayda bir iş süreçleri ile ilgili yönetici ve işletme içi bilgi 
kullanıcılarına bilgi sağlamalıdır, 

-‐ İşletmeler için oldukça önemli olan nakit akışı ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi 
ve yıllık finansal tahminlerin yapılabilmesi için iyi çalışan bir muhasebe bilgi sistemi 
oluşturulmalıdır, 

-‐ Muhasebe bilgi sistemi, bankalardan finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 
gerekli olan mali tabloların üretilmesini sağlamalıdır, 

-‐ Muhasebe bilgi sistemi, özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyetlerinin ve 
ürün fiyatlarının belirlenmesinde bilgi sağlamalıdır. 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
KOBİ’lerin muhasebe bilgi sisteminde oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
Bu değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yıldız ve Eskin, 2012, s.63-64): 

- Gerçek ve tüzel kişilere ticari defterleri tutarken ve finansal tabloları hazırlarken, 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, 
Türkiye Muhasebe Standartları’na ve muhasebe ilkelerine aynen uyum zorunluluğu 
getirilmiştir. 

- KOBİ’ler ticari defterlerini tutarken Vergi Usul Kanunu’nu, finansal tabloları 
hazırlarken ise Finansal Raporlama Standartları’nı dikkate alacaklardır. 

- İşletmede tutulan ticari defterlerin, üçüncü kişiler tarafından yapılacak 
incelemelerde, işletmenin faaliyeti ve finansal durumu ile ilgili fikir verebilecek şekilde 
tutulması gerekmektedir. 

- Kanunun en önemli maddesi ise ticari defterlerin tutulma şekli ile ilgili olup, 
ticari kayıtların elektronik ortamda tutulabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 
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- İşletmelere envanter çıkarılırken genel kabul görmüş matematiksel ve 
istatistiksel yöntemlerden yararlanabilme hakkı tanınmıştır. 

- KOBİ’ler finansal tablo olarak; finansal durum tablosu (bilanço), kapsamlı gelir 
tablosu ve gelir tablosu hariç, öz kaynak değişim tablosu, gelir ve dağıtılmamış kârlar 
tablosu ve nakit akış tablosu hazırlayacaklardır. 

- İşletmenin tüm varlıklarının, gelir ve gider hesaplarının doğru şekilde 
değerlendirilmiş olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

- Tacirin elde etmiş olduğu tüm belgeleri on yıl süre ile saklaması zorunlu 
olmuştur. 

Muhasebe bilgi sisteminin küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için en önemli 
yanı sürekli değişen kar-zarar durumunun bu sistemde kaydedilmesi ile işletme 
yöneticilerine karlılıklarındaki değişim hakkında bilgi sağlamasıdır (Smirat, 2013, p. 
170). İşletme yöneticilerinin bu bilgiler ışığında başarı elde etme şansları artmaktadır. 

KOBİ’lerde, muhasebe bilgi sistemi oldukça önemli ve gerekli bir yapı haline 
gelmiştir. Zira bu sistem olmadan KOBİ’lerin geçmişteki performanslarının 
değerlendirilebilmesi, gelecekteki performanslarının ise tahmin edilebilmesi imkânsız 
bir hal almaktadır. 

2.  Literatür Taraması 
Literatürde yer alan ulusal ve uluslararası çalışmalarda muhasebe bilgi sistemi ve 

KOBİ’lerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin ölçülmesi, muhasebe bilgi sisteminin 
yönetim kararlarına etkileri, yönetime ve işletmeye getirdiği yenilik algısı, 
kurumsallaşma ile muhasebe bilgi sistemi arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar: 

Dinç ve Abdioğlu (2009), çalışmada muhasebe bilgi sistemi ile kurumsal yönetim 
algısı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, raporlama ilkesi, örgüt 
yapısı ilkesi, açıklık ve anlaşılabilirlik ilkesi, veri biriktirme ilkeleri ile muhasebe bilgi 
sisteminin ve kurumsal yönetim anlayışı ilkeleri arasında olumlu bir etki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Yılmazer (2010), çalışmada Ankara ilinde bulunan tekstil işletmeleri üzerine 
araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgular sonucunda 
muhasebe departmanının oluşturulması gerekliliği tespit edilmektir. Ayrıca KOBİ 
yöneticilerinin muhasebe departmanında uzman kişiler ile çalışması ve bu 
departmanlara gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesi ile işletmelerin yönetim 
performansının güçleneceği sonucu elde edilmiştir. 

Mizrahi (2011), çalışmada yönetim bilgi sistemi ve muhasebe bilgi sistemi 
kavramsal boyutta incelenmiştir. İzmir ilinde faaliyetlerini sürdüren KOBİ’ler üzerine 
yapılan çalışma sonucunda, elde edilen verilere göre muhasebe bilgi sistemini daha 
etkin ve verimli olarak kullanmaları üzerine önerilerde bulunulmuştur. 

Grande, Estebanez ve Colomina (2011), İspanya’da faaliyet gösteren KOBİ’ler 
üzerine yapılan çalışma ile muhasebe bilgi sisteminin etkin kullanımı sonucu işletme 
performansının olumlu yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Hatunoğlu ve Güneş (2012), çalışmada muhasebe bilgi sisteminin ve yönetim 
uygulamalarının birbirleri üzerine etkileri araştırılmış ve kurumsal yönetim ilkelerinin 
muhasebe bilgi sistemi üzerinde olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 



 
 

A. Esmeray – Ö Buluş Dağlı 9/4 (2017) 748-769 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

752 

Çidem (2013), çalışmada Kayseri ilinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 250 adet küçük ve orta büyüklükteki işletme üzerinde araştırma 
yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgulara göre, muhasebe bilgi 
sisteminin işletme performansı üzerine olumlu bir etki yarattığı tespit edilmiştir. 

Akgün ve Kılıç (2013), çalışmada muhasebe bilgi sistemi ve yönetim bilgi 
sistemini kavramsal olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda işletme yönetiminde muhasebe 
bilgi sisteminin önemini ve etkinliğini araştırmaya yönelik olarak, Tuz Gölü işletmeleri 
yöneticilerine anket formu uygulamış ve elde edilen verilerin analizi neticesinde 
muhasebe bilgi sisteminin meydana getirdiği yeniliklerin, işletmenin yönetiminde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Dinç ve Karakaya (2014), çalışmaları muhasebe bilgi sistemi ve işletmelerin 
kurumsallaşması üzerindeki etkilerinin tespit edilmesine yöneliktir. İstanbul ve çevresi 
illerde gerçekleştirilen ve 479 küçük ve orta büyüklükteki işletme üzerinde yapılan 
anket çalışmasından elde edilen veriler sonucu kurumsallaşma ile muhasebe bilgi 
sistemi arasında karşılıklı bir etki olduğu saptanmıştır. 

Kaderli ve Köroğlu (2014), Marmaris ilinde gerçekleştirmiş oldukları anket 
çalışması ile kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş olan işletmelerde muhasebe bilgi 
sistemi ile kurumsal yönetim anlayışı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. 
İşletme yöneticilerine uygulanan anket sonuçları değerlendirilmiş, değerlendirme 
sonucu işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkin kullanımı sonucu rekabet 
üstünlüğü elde ettiği ifade edilmiştir. 

Öz ve Yavuz (2015), çalışmada işletme yönetiminin almak zorunda olduğu 
kararlar üzerinde muhasebe bilgi sisteminin etkileri ve muhasebe bilgi sisteminin etkin 
kullanımı durumunda işletmelere sağlayacağı faydalar üzerinde durulmaktadır. Bu 
doğrultuda Bartın ilinde faaliyetlerini sürdüren KOBİ’ler üzerinde yöneticilerin 
muhasebe bilgi sistemine verdikleri önem düzeyinin ölçülmesi için anket çalışması 
yapılmıştır. Sonuç olarak MBS’nin önemi tüm işletmeler tarafından kabul edilmesine 
rağmen MBS’den alınan bilgilerin işletme kararlarında etkin bir şekilde kullanılmadığı 
tespit edilmiştir. 

3. Kayseri’de Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma  

3.1. Araştırmanın Önemi, Amacı ve Sınırlılıkları 
Bu bölüm içerisinde araştırmanın konusu ve amacı, önemi, yöntemi, evren ve 

örneklemi, verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir hal alması ve her geçen gün çevresel faktörlerin 
değişmesi nedeni ile işletmeler faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rakiplerine karşı 
rekabet avantajı elde edebilmeleri için bu gelişim ve değişime ayak uydurmak hatta 
gelişim ve değişimde öncü olmak zorunda kalmaktadırlar. Bu aşamada işletmelerin 
ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın bilgi olduğu ve söz konusu bu bilgiye de 
zamanında ve doğru olarak ulaşabilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda ihtiyaç 
duyulan bu bilgiyi hem iç hem de dış kaynaklardan sağlayarak, zamanında gerekli 
birimlere ulaştırılması faaliyetleri muhasebe bilgi sistemi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle muhasebe bilgi sistemi işletmenin sinir sistemi 
olarak düşünülmekte ve birimler arası organizasyonu sağlamaktadır. 
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Ülkemizde yapılan araştırmalar neticesinde ticari faaliyette bulunan işletmelerin 
büyük çoğunluğunun KOBİ olduğu tespit edilmiştir. KOBİ’lerin rekabet ortamında 
üstünlük sağlayabilmeleri için iyi organize edilmiş, etkin bir muhasebe bilgi sistemine 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sistemin oluşturulabilmesi için işletme yöneticilerinin bir 
takım deneyim ve bilgilere sahip olması gerekliliği önemli bir husustur.  

Bu araştırmanın önemi küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde muhasebe bilgi 
sistemi algısının tespit edilmesine ve geliştirilmesine ayrıca bu sistemin etkin olarak 
kullanımının sağlanmasına katkıda bulanabilecek değerlerin tespit edilmesidir. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Araştırmada küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin muhasebe bilgi sistemleri ile 
ilgili tespitlerde bulunmak amacı ile kullanılan veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniğinden faydalanılmıştır. Anket formu işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin 
algılanma düzeyi, işletme yöneticilerinin muhasebe bilgi düzeyi ve işletmelerde 
muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ile ilgili tespitlerin ortaya konması amacı ile 46 
ifadeden oluşturulmuştur. Bu çalışmanın verileri yüz yüze ve online olarak uygulanan 
anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan ifadeler; A.İ. Akgün ve S. Kılıç’ın 
(2013), E. Dinç ve A. Karakaya’nın (2014) ve Y. Öz ve H. Yavuz’un (2015) 
çalışmalarında kullanılan ölçeklerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket sorularına 
verilen cevaplar ile oluşturulan veri setlerinin güvenilirliğini ölçmek için söz konusu 
makalelerde Cronbach Alfa analizi uygulanmıştır. CronbachAlfa“verilerin iç 
tutarlılığını ölçen matematik temelli bir güvenirlilik analizi yöntemi” olarak 
tanımlanmaktadır (Dinç ve Karakaya, 2014, s. 29). Güvenilirlik analizi katsayısının 
0,80’in üzerinde olması durumunda anket verilerinin güvenilirlik düzeylerinin yüksek 
olduğu kabul edilmektedir (Akgün ve Kılıç, 2013, s. 30). Ayrıca bu katsayının 0,60 
üzerinde olması durumunda ise analizin gerçekleştirilebilmesi için uygun olduğu kabul 
edilmektedir (Akgün ve Kılıç, 2013, s. 30). Bu doğrultuda anket formunun ilk 8 ifadesi 
işletmeler ile ilgili demografik bilgilerin tespiti üzerine oluşturulmuştur. Daha sonraki 
20 ifade işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin algılanma düzeyini ölçmek amacı ile 
oluşturulmuştur. Dinç ve Karakaya’nın (2014) geliştirmiş oldukları bu 20 ifadelik 
ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,926 olarak tespit edilmiştir (Dinç ve Karakaya, 2014, s. 
29).  

Daha sonraki 6 ifade işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine 
getirdiği yenilik algısını tespit etmek amacı ile oluşturulmuştur. A. İ. Akgün ve S. 
Kılıç’ın (2013) geliştirmiş oldukları bu 6 ifadeden oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısı 
0,796 olarak tespit edilmiş ve anketin uygulanması için yeterli katsayıya sahip olduğu 
düşünülmüştür (Akgün ve Kılıç, 2013, s. 30).  

Son olarak kullanılmış olan 10 ifade ile işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin 
etkinliğinin ve yönetimin kararlarındaki öneminin ölçülmesi amaçlanmıştır. Y. Öz ve H. 
Yavuz’un (2015) geliştirmiş oldukları ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,805 olduğu 
tespit edilmiş ve ölçek yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur (Öz ve Yavuz, 2015, s. 
237). İşletmelerin demografik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik sorular kapalı uçlu 
sorular olarak hazırlanmıştır. KOBİ’lerde muhasebe bilgi sistemi ile ilgili tespitlerin 
yapılmasına ilişkin ifadelerde ise Likert tipi beşli ölçekle (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 
2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum) biçiminde 
ölçek oluşturulmuştur. 
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Araştırmada üç boyut bulunmaktadır. Bu boyutlar; 

1. Boyut: Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik 
Algısı 

2. Boyut:Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi 
3. Boyut:İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği ve Yönetim 

Kararlarındaki Önemi 
Araştırmanın 1. boyutuna ait hipotezler aşağıdaki gibi olup, H1, H2, H3, H4, H5, 

H6, H7, H8 hipotezlerini kapsamaktadır: 
H1: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 

katılımcının firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 

katılımcının eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
H3: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 

işletmenin 2016 yılı cirosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 

işletmede istihdam edilen personel sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H5: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 
işletmenin faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 
işletmenin hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 
işletmede kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H8: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 
işletmenin dahil olduğu sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın 2. boyutuna ait hipotezler aşağıdaki gibi olup, H9, H10, H11, H12, H13, 
H14, H15, H16 hipotezlerini kapsamaktadır: 

H9: Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile katılımcının 
firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H10: Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile katılımcının 
eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H11:Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmenin 2016 
yılı cirosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H12:Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmede 
istihdam edilen personel sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H13:Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmenin 
faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H14: Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmenin 
hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
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H15:Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmede 
kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H16: Muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi ile işletmenin dahil 
olduğu sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın 3. boyutuna ait hipotezler aşağıdaki gibi olup, H17, H18, H19, H20, 
H21, H22, H23, H24 hipotezlerini kapsamaktadır: 

H17: İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile katılımcının firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H18: İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile katılımcının eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H19:İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmenin 2016 yılı cirosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H20:İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmede istihdam edilen personel sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır. 

H21:İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmenin faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H22: İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmenin hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H23:İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmede kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki vardır. 

H24: İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki 
önemi ile işletmenin dahil olduğu sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Araştırmada, araştırma boyutlarını oluşturan fonksiyonel değişkenler ve 
katılımcılarla ilgili demografik değişkenler arasında bulunan farklılıklar One-
WayAnova testi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri 
Cronbach’s Alpha testi yapılarak ölçülmüştür. Ayrıca değişkenlerin ayrı ayrı 
istatistiksel olarak anlamlılığı, iki değişkenli gruplarda t testi, iki ve üzeri değişkenli 
sorularda ise F testi uygulanarak ortaya konmuştur. 

3.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen Temel Bulgular 
Araştırmaya katılan işletme çalışanlarının firmadaki pozisyonu, eğitim durumu, 

işletmenin 2016 yılı cirosu, işletmede istihdam edilen personel sayısı, işletmenin 
faaliyet süresi, hukuki statü, kullanılan teknoloji düzeyi ve dahil olunan sektör grubuna 
ait bilgilere yer verilmektedir. 
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Tablo1. Katılımcılara ve İşletmelere Ait Demografik Bilgileri 
Katılımcının Firmadaki pozisyonu 
     Frekans Yüzde (%) 
Genel Müdür 21 6,8 
Genel Müdür Yardımcısı 49 15,8 
Muhasebe Müdürü 114 36,8 
Finans Müdürü 27 8,7 
Muhasebe Personeli 99 31,9 
Katılımcının Eğitim Durumu 
Lise 74 23,9 
Ön Lisans 121 39,0 
Lisans 90 29,0 
Yüksek Lisans 20 6,5 
Doktora 5 1,6 
İşletmenin 2016 yılı cirosu 
100.000- 999.999 TL 73 23,5 
1.000.000- 7.999.999 TL 179 57,7 
8.000.000-40.000.000 TL 58 18,7 
İşletmede istihdam edilen personel sayısı 
10-49 206 66,5 
50-249 104 33,5 
İşletmenin faaliyet süresi   
1-5 Yıl 41 13,2 
6-10 Yıl 44 14,2 
11-20 Yıl 138 44,5 
20 Yıldan fazla 87 28,1 
İşletmenin hukuki statüsü:   
Anonim Şirket 162 52,3 
Limited Şirket 96 31,0 
Şahıs Şirketi 52 16,8 
İşletmede kullanılan teknoloji düzeyi   
İleri 114 36,8 
Orta 196 63,2 
İşletmenin dahil olduğu sektör grubu  
Tekstil 83 26,8 
Gıda 40 12,9 
Plastik 20 6,5 
Ağaç ve Ağaç Ürünleri 54 17,4 
Taş ve Toprak 20 6,5 
Makina ve Metal 49 15,8 
Otomotiv 20 6,5 
Diğer 24 7,7 
Toplam 310 100 

Tablo 11’de katılımcılara ve işletmelere ait demografik bilgiler özet tablo olarak 
sunulmaktadır. Demografik bilgilerin detaylı olarak incelenmesi yapılacaktır. 
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Tablo 2. Firmaların Sektörel Dağılımına Ait Göstergeler 
  Frekans Yüzde (%) 
Tekstil 83 26,8 
Gıda 40 12,9 
Plastik 20 6,5 
Ağaç ve Ağaç Ürünleri 54 17,4 
Taş ve Toprak 20 6,5 
Makina ve Metal 49 15,8 
Otomotiv 20 6,5 
Diğer 24 7,7 

Toplam 310 100,0 

Tablo 19’da firmaların sektörel dağılımları yer almaktadır. Buna göre %26,8’inin 
tekstil (83 firma), %17,4’ünün ağaç ve ağaç ürünleri (54 firma), %15,8’inin makina ve 
metal (49 firma), %12,9’unun gıda (40 firma), %7,7’sinin diğer sektörlerde (24 firma), 
%6,5’inin otomotiv (20 firma), %6,5’inin taş ve toprak (20 firma) ve %6,5’inin plastik 
sektöründe yer almakta olduğu (20 firma) görülmektedir. Katılımcı firmaların 
çoğunluğunun tekstil sektöründe yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcının firmadaki pozisyonuna ve Ölçeklere İlişkin Anova 
Tablosu 

Ölçekler Pozisyon N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
F p 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin İşletme 

Yönetimine 

Getirdiği Yenilik 

Algısı 

Genel Müdür 21 3,6032 ,65717 ,14341 

0,3883 0,8169 

Genel Müdür Yardımcısı 49 3,4864 ,71995 ,10285 

Muhasebe Müdürü 114 3,5892 ,68240 ,06391 

Finans Müdürü 27 3,4753 ,85448 ,16444 

Muhasebe Personeli 99 3,6077 ,71520 ,07188 

Toplam 310 3,5699 ,71062 ,04036 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin 

İşletmelerde 

Algılanma Düzeyi 

Genel Müdür 21 3,8429 ,49074 ,10709 

0,8439 0,4981 

Genel Müdür Yardımcısı 49 3,9265 ,45816 ,06545 

Muhasebe Müdürü 114 3,9434 ,54976 ,05149 

Finans Müdürü 27 3,7704 ,77488 ,14913 

Muhasebe Personeli 99 3,9732 ,55752 ,05603 

Toplam 310 3,9284 ,55788 ,03169 

İşletmelerde 

Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği 

ve Yönetim 

Kararlarındaki 

Önemi 

Genel Müdür 21 3,8429 ,49454 ,10792 

1,5627 0,1841 

Genel Müdür Yardımcısı 49 3,7592 ,48816 ,06974 

Muhasebe Müdürü 114 3,7044 ,43789 ,04101 

Finans Müdürü 27 3,5963 ,63031 ,12130 

Muhasebe Personeli 99 3,8141 ,48677 ,04892 

Toplam 310 3,7481 ,48610 ,02761 
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Tablo 3’de bulunan araştırma verileri katılımcıların firmadaki pozisyonu ve 
“Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi 
Sisteminin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. Buna göre 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde katılımcıların pozisyonu ile ölçekler arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı görülmektedir. Buna göre H1, H9 ve H17 hipotezleri p>0,05 
olması nedeni ile reddedilmiştir. 

H1: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
katılımcının firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır(Red).  

H9: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile katılımcının 
firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (Red).  

H17: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile katılımcının firmadaki pozisyonu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

Tablo 2. Katılımcının Eğitim Düzeyleri ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler 
Eğitim 

Düzeyi 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
F P 

Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin 
İşletme 
Yönetimine 
Getirdiği Yenilik 
Algısı 

Lise 74 3,2455 0,69145 0,08038 

8,8985 0,0000 

Ön Lisans 121 3,7769 0,58632 0,05330 

Lisans 90 3,4759 0,78832 0,08310 

Yüksek 

Lisans 
20 3,9250 0,53112 0,11876 

Doktora 5 3,6333 0,85310 0,38152 

Toplam 310 3,5699 0,71062 0,04036 

Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin 
İşletmelerde 
Algılanma Düzeyi 

Lise 74 3,9108 0,68298 0,07939 

0,7802 0,5387 

Ön Lisans 121 3,9120 0,53190 0,04835 

Lisans 90 3,9239 0,50493 0,05322 

Yüksek 

Lisans 
20 4,0150 0,40850 0,09134 

Doktora 5 4,3200 0,57728 0,25817 

Toplam 310 3,9284 0,55788 0,03169 

İşletmelerde 
Muhasebe Bilgi 
Sisteminin 
Etkinliği ve 
Yönetim 
Kararlarındaki 
Önemi 

Lise 74 3,8149 0,62344 0,07247 

1,1396 0,3379 

Ön Lisans 121 3,7612 0,42414 0,03856 

Lisans 90 3,6978 0,45567 0,04803 

Yüksek 

Lisans 
20 3,6100 0,41282 0,09231 

Doktora 5 3,9000 0,25495 0,11402 

Toplam 310 3,7481 0,48610 0,02761 
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Tablo 4’de bulunan araştırma verileri katılımcıların eğitim düzeyleri ve 
“Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi 
Sisteminin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. “Muhasebe 
Bilgi Sisteminin İşletme Yönetime Getirdiği Yenilik Algısı” ölçeğinde p<0,05 olduğu 
görülmektedir. Buna göre katılımcıların eğitim düzeyleri ile muhasebe bilgi sisteminin 
işletme yönetime getirdiği yenilik algısı arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir ancak eğitim düzeyi doktora olanların sayısının 20’den küçük olması 
nedeni ile söz konusu değerlendirme yapılamamakta bu nedenle de anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir. Buna göre H2 hipotezi p<0,05 olması nedeni ile kabul, H10 ve 
H18 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile reddedilmiştir. 

H2: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
katılımcının eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Kabul).  

H10: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile katılımcının 
eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H18: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile katılımcının eğitim durumu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

Tablo 3. Firmanın Faaliyet Süresi ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler Faaliyet Süresi N Ortalama Standart 
Sapma 

Standart                            
Hata F p 

Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin İşletme 
Yönetimine Getirdiği 
Yenilik Algısı 

1-5 Yıl 41 3,6423 0,7787 0,1216 

0,8933 0,4449 
6-10 Yıl 44 3,6212 0,7201 0,1086 
11-20 Yıl 138 3,4964 0,7301 0,0621 
20 Yıldan fazla 87 3,6264 0,6389 0,0685 
Total 310 3,5699 0,7106 0,0404 

4,8847 0,0025 
Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin 
İşletmelerde 
Algılanma Düzeyi 

1-5 Yıl 41 3,9598 0,6466 0,1010 
6-10 Yıl 44 3,8307 0,4715 0,0711 
11-20 Yıl 138 3,8373 0,5604 0,0477 
20 Yıldan fazla 87 4,1075 0,5111 0,0548 
Total 310 3,9284 0,5579 0,0317 

İşletmelerde Muhasebe 
Bilgi Sisteminin 
Etkinliği ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi 

1-5 Yıl 41 3,7146 0,5725 0,0894 

0,2329 0,8734 
6-10 Yıl 44 3,7182 0,6617 0,0997 
11-20 Yıl 138 3,7717 0,3700 0,0315 
20 Yıldan fazla 87 3,7414 0,5075 0,0544 
Total 310 3,7481 0,4861 0,0276 

Tablo 5’de bulunan araştırma verileri işletmelerin faaliyet süreleri ve “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin 
Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir farklılık 
oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. “Muhasebe Bilgi 
Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ölçeğinde p<0,05 olduğu görülmektedir. 
İşletmenin faaliyet süresi ile muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre H13 hipotezi p<0,05 
olması nedeni ile kabul, H5 ve H21 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile reddedilmiştir. 
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H5: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
işletmenin faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. (Red) 

H13: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmenin 
faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. (Kabul) 

H21: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmenin faaliyet süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır(Red).  

Tablo 4. İşletmenin Teknoloji Düzeyi ve Ölçeklere İlişkin T Tablosu 

Ölçekler Teknoloji Düzeyi N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
t p 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin İşletme 

Yönetimine Getirdiği 

Yenilik Algısı 

İleri 114 3,4912 0,7883 0,0738 -1,4894 

0,1569 
Orta 196 3,6156 0,6591 0,0471 -1,4209 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin 

İşletmelerde Algılanma 

Düzeyi 

İleri 114 4,0088 0,5971 0,0559 1,9435 

0,0429 
Orta 196 3,8816 0,5298 0,0378 1,8830 

İşletmelerde Muhasebe 

Bilgi Sisteminin 

Etkinliği ve Yönetim 

Kararlarındaki Önemi 

İleri 114 3,6912 0,5387 0,0505 -1,5738 

0,1166 
Orta 196 3,7811 0,4509 0,0322 -1,5019 

Tablo 6’de bulunan araştırma verileri işletmelerin sahip oldukları teknoloji 
düzeyleri ve “Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik 
Algısı”, “Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde 
Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri 
arasında anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak 
verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre işletmelerin sahip oldukları teknoloji düzeyi 
ile “Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ölçeği arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre H15 hipotezi p<0,05 olması nedeni 
ile kabul, H7 ve H23 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile reddedilmiştir. 

H7: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
işletmede kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır(Red).  

H15: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmede 
kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Kabul).  

H23: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmede kullanılan teknoloji düzeyi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  
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Tablo 5.  İşletmenin 2016 Yılı Cirosu ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler 2016 Yılı Ciro N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
F p 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin İşletme 

Yönetimine Getirdiği 

Yenilik Algısı 

100.000- 
999.999 TL 

73 3,5548 0,6950 0,0813 

1,7903 0,1686 
1.000.000- 
7.999.999 TL 

179 3,6238 0,7327 0,0548 

8.000.000- 
40.000.000 TL 

58 3,4224 0,6475 0,0850 

Toplam 310 3,5699 0,7106 0,0404 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin 

İşletmelerde Algılanma 

Düzeyi 

100.000- 
999.999 TL 

73 3,9507 0,5464 0,0639 

0,1054 0,8999 
1.000.000- 
7.999.999 TL 

179 3,9165 0,5828 0,0436 

8.000.000- 
40.000.000 TL 

58 3,9371 0,4982 0,0654 

Toplam 310 3,9284 0,5579 0,0317 

İşletmelerde Muhasebe 

Bilgi Sisteminin 

Etkinliği ve Yönetim 

Kararlarındaki Önemi 

100.000- 
999.999 TL 

73 3,7753 0,4824 0,0565 

0,2885 0,7495 
1.000.000- 
7.999.999 TL 

179 3,7302 0,4838 0,0362 

8.000.000- 
40.000.000 TL 

58 3,7690 0,5037 0,0661 

Toplam 310 3,7481 0,4861 0,0276 

Tablo 7’de bulunan araştırma verileri işletmelerin 2016 yılı ciro rakamları ve 
“Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi 
Sisteminin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. Elde edilen 
sonuçlara göre işletmelerin 2016 yılı ciroları ile ölçekler arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir. Buna göre H3, H11, H19 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile 
reddedilmiştir. 

H3: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
işletmenin 2016 yılı cirosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H11: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmenin 
2016 yılı cirosu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H19: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmenin 2016 yılı cirosu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır(Red).  
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Tablo 6.  İşletmenin Çalışan Sayısı ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler 
Çalışan 

Sayısı 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
F p 

Muhasebe Bilgi Sistemi’nin 

İşletme Yönetimine Getirdiği 

Yenilik Algısı 

10-49 206 3,6100 0,7066 0,0492 

1,9653 0,1620 50-249 104 3,4904 0,7154 0,0701 

Toplam 310 3,5699 0,7106 0,0404 

Muhasebe Bilgi Sistemi’nin 

İşletmelerde Algılanma Düzeyi 

10-49 206 3,9216 0,5826 0,0406 

0,0906 0,7637 50-249 104 3,9418 0,5079 0,0498 

Toplam 310 3,9284 0,5579 0,0317 

İşletmelerde Muhasebe Bilgi 

Sisteminin Etkinliği ve 

Yönetim Kararlarındaki 

Önemi 

10-49 206 3,7733 0,5049 0,0352 

1,6586 0,1988 
50-249 104 3,6981 0,4446 0,0436 

Toplam 310 3,7481 0,4861 0,0276 

Tablo 8’de bulunan araştırma verileri işletmelerin çalışan sayıları ve “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin 
Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir farklılık 
oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. Elde edilen sonuçlara 
göre işletmelerin çalışan sayıları ile ölçekler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmektedir. Buna göre H4, H12, H20 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile 
reddedilmiştir. 

H4: Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı ile 
işletmede istihdam edilen personel sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır(Red).  

H12: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmede 
istihdam edilen personel sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H20: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmede istihdam edilen personel sayısı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  
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Tablo 7.  İşletmenin Hukuki Statüsü ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler 
Çalışan 

Sayısı 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart                            

Hata 
F p 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin İşletme 

Yönetimine Getirdiği 

Yenilik Algısı 

Anonim Şirket 162 3,5432 0,7489 0,0588 

0,92837 0,39631 
Limited Şirket 96 3,5486 0,6749 0,0689 

Şahıs Şirketi 52 3,6923 0,6496 0,0901 

Total 310 3,5699 0,7106 0,0404 

Muhasebe Bilgi 

Sistemi’nin 

İşletmelerde 

Algılanma Düzeyi 

Anonim Şirket 162 3,9793 0,5682 0,0446 

1,4507 0,23601 
Limited Şirket 96 3,8641 0,6251 0,0638 

Şahıs Şirketi 52 3,8885 0,3476 0,0482 

Total 310 3,9284 0,5579 0,0317 

İşletmelerde Muhasebe 

Bilgi Sisteminin 

Etkinliği ve Yönetim 

Kararlarındaki Önemi 

Anonim Şirket 162 3,7877 0,43 0,0338 

2,22548 0,04976 
Limited Şirket 96 3,6615 0,5774 0,0589 

Şahıs Şirketi 52 3,7846 0,4543 0,063 

Total 310 3,7481 0,4861 0,0276 

Tablo 9’da bulunan araştırma verileri işletmelerin hukuki statüsü ve “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin 
Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir farklılık 
oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. Elde edilen sonuçlara 
göre işletmelerin çalışan sayıları işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve 
yönetim kararlarındaki önemi arasında olumlu bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna 
göre H22 hipotezi p<0,05 olması nedeni ile kabul, H6 ve H14 hipotezleri p>0,05 olması 
nedeni ile reddedilmiştir. 

H6: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
işletmenin hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H14: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmenin 
hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H22: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmenin hukuki statüsü arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır(Kabul).  
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Tablo 8.  İşletmenin Bulunduğu Sektör ve Ölçeklere İlişkin Anova Tablosu 

Ölçekler Sektör N Ortalama Standart 
Sapma 

Standart                            
Hata F p 

Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin 
İşletme 
Yönetimine 
Getirdiği Yenilik 
Algısı 

Tekstil 83 3,7369 0,6116 0,0671 

1,689115 0,1410 

Gıda 40 3,4958 0,8169 0,1292 
Plastik 20 3,5417 0,7834 0,1752 
Ağaç ve Ağaç Ürünleri 54 3,4846 0,8076 0,1099 
Taş ve Toprak 20 3,3500 0,7759 0,1735 
Makine ve Metal 49 3,5238 0,6770 0,0967 
Otomotiv 20 3,3667 0,5914 0,1322 
Diğer 24 3,7778 0,5575 0,1138 
Total 310 3,5699 0,7106 0,0404 

Muhasebe Bilgi 
Sistemi’nin 
İşletmelerde 
Algılanma 
Düzeyi 

Tekstil 83 3,8747 0,5035 0,0553 

1,145175 0,3346 

Gıda 40 4,1238 0,5904 0,0934 
Plastik 20 3,8025 0,5794 0,1295 
Ağaç ve Ağaç Ürünleri 54 3,8648 0,5623 0,0765 
Taş ve Toprak 20 3,9100 0,4890 0,1093 
Makine ve Metal 49 3,9827 0,6124 0,0875 
Otomotiv 20 3,9650 0,4017 0,0898 
Diğer 24 3,9104 0,6774 0,1383 
Total 310 3,9284 0,5579 0,0317 

İşletmelerde 
Muhasebe Bilgi 
Sisteminin 
Etkinliği ve 
Yönetim 
Kararlarındaki 
Önemi 

Tekstil 83 3,6675 0,4415 0,0485 

0,789826 0,5962 

Gıda 40 3,8050 0,5114 0,0809 
Plastik 20 3,8850 0,5133 0,1148 
Ağaç ve Ağaç Ürünleri 54 3,7667 0,5693 0,0775 
Taş ve Toprak 20 3,8350 0,3014 0,0674 
Makine ve Metal 49 3,7653 0,5290 0,0756 
Otomotiv 20 3,7100 0,4141 0,0926 
Diğer 24 3,7000 0,4625 0,0944 
Total 310 3,7481 0,4861 0,0276 

Tablo 10’da bulunan araştırma verileri işletmelerin bulunduğu sektör grubu ve 
“Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı”, “Muhasebe 
Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi”, “İşletmelerde Muhasebe Bilgi 
Sisteminin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki Önemi” ölçekleri arasında anlamlı bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığı bilgilerine ilişkin olarak verilmektedir. Elde edilen 
sonuçlara göre işletmenin bulunduğu sektör ile ölçekler arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamış ve H8, H16 ve H24 hipotezleri p>0,05 olması nedeni ile reddedilmiştir. 

H8: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı” ile 
işletmenin dahil olduğu sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H16: “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerde Algılanma Düzeyi” ile işletmenin 
dahil olduğu sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

H24: “İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği Ve Yönetim 
Kararlarındaki Önemi” ile işletmenin dahil olduğu sektör arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır(Red).  

Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşme ile birlikte yoğun bir rekabet ortamı içerisinde olan işletmelerin 
ihtiyaç duydukları en önemli kavram bilgidir. İhtiyaç duyulan bu bilgi işletme içerisinde 
bilgi sistemleri tarafından sağlanmaktadır. İşletmeler bilgi sistemlerinden elde ettikleri 
bilgiler neticesinde rekabet ortamına ayak uydurabilmekte ve kendilerini 
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yenileyebilmektedirler. Başarının temel kaynağının bilgi olması ve işletmelerde bu 
bilginin muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanması da KOBİ’ler de muhasebe bilgi 
sistemine verilen önemin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Araştırmadan elde edilen değişkenlerin, işletmelerin sahip oldukları demografik 
özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi ve iki veya daha 
fazla değişkene ait ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit edilmesi 
için Tek Yönlü Varyans analizi yapılmıştır. Buna göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: 

Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletme Yönetimine Getirdiği Yenilik Algısı; 
Katılımcıların pozisyonlarına (p=0,81) 2016 yılı cirolarına (P=0,16), çalışan sayılarına 
(P=0,16), faaliyet sürelerine (p=0,44), hukuki statülerine (p= 0,39), teknoloji düzeyine 
(p=0,15), içinde bulundukları sektöre (p=0,14) göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine (p=0,00) bağlı olarak muhasebe 
bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı üzerinde anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Muhasebe Bilgi Sistemi’nin İşletmelerde Algılanma Düzeyi: Katılımcıların 
pozisyonlarına (p=0,49), eğitim düzeylerine (p=0,53), 2016 yılı cirolarına (P=0,89), 
çalışan sayılarına (P=0,76), hukuki statülerine (p= 0,23), içinde bulundukları sektöre 
(p=0,14) göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İşletmelerin teknoloji düzeyine 
(p=0,04) ve faaliyet sürelerine (p=0,02) muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde 
algılanma düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi’nin Etkinliği ve Yönetim Kararlarındaki 
Önemi: Katılımcıların pozisyonlarına (p=0,18), eğitim düzeylerine (p=0,33), 2016 yılı 
cirolarına (P=0,74), çalışan sayılarına (p=0,19), faaliyet sürelerine (p=0,87), içinde 
bulundukları sektöre (p=0,59), teknoloji düzeyine (p=0,11) göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. İşletmelerin hukuki statülerinde (p= 0,04) ise işletmelerde muhasebe 
bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim kararlarındaki önemi üzerinde anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Sonuç olarak katılımcıların sahip oldukları eğitim düzeylerinin muhasebe bilgi 
sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı etkisinde daha yüksek bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyleri daha yüksek olan katılımcıların buna 
paralel olarak deneyimlerinin fazla olması, bilgi ve donanıma da sahip olmaları sebebi 
ile muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısı üzerinde 
etkinliklerinin de daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde muhasebe bilgi 
sisteminin işletmelerde algılanma düzeyi üzerinde etkili olan unsurların işletmelerin 
faaliyet süreleri ve sahip oldukları teknoloji düzeyleri olduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla ileri teknoloji düzeyine sahip olan ve faaliyet süreleri daha uzun yıllar olan 
işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin algılanması etkisinin daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Son olarak işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ve yönetim 
kararlarındaki önemi ise işletmelerin hukuki statüsüne göre farklılık göstermektedir. 

Bu bağlamda Kayseri ilinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde 
muhasebe bilgi sistemine verilen önemin, muhasebe bilgi sisteminin işletmelerdeki 
etkinliği ve yönetim kararlarındaki öneminin, muhasebe bilgi sisteminin yönetim 
tarafından algılanma düzeyinin ve son olarak da muhasebe bilgi sisteminin işletme 
yönetimine getirdiği yenilik algısının tespiti üzerine gerçekleştirilen bu araştırmadan 
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elde edilen sonuçlara göre işletme yönetimi ve çalışanlarına muhasebe bilgi sisteminden 
etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için bu sisteme verilen önemin göz ardı edilmemesi 
önerilebilir. Özellikle de işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç 
duydukları bilginin muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanması hususu dikkate 
alındığında bu hususun önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma Kayseri’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
üzerinde muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimine getirdiği yenilik algısının, 
muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde algılanma düzeyinin ve işletmelerde muhasebe 
bilgi sisteminin etkinliğinin ve yönetim kararlarındaki öneminin tespit edilmesi amacı 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanan anket ölçekleri üzerinde değişiklik 
yapılmamış ve orijinal halleri değiştirilmemiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda 
tasarlanacak ölçekler, ülkemizdeki KOBİ’lerin sahip oldukları demografik ve ekonomik 
özelliklere göre oluşturulabilir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan anket KOBİ tanımı 
dışında kalan işletmeler üzerine uygulanarak, bu işletmelerde muhasebe bilgi sistemini 
etkileyen unsurlar tespit edilmeye çalışılabilir. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 

Enterprises can renew themselves and adopt to competition with the assistance of 
information systems. The enterprises primarily need accounting information systems as 
these systems provide feedback on the costs, which constitute the most important part of 
their activities. Accounting information system can be defined as the system which 
plans future activities, controls the outcomes of planning and provides the necessary 
information for the management in fulfilling their responsibilities in the enterprise 
(Sürmeli; Erdoğan; Erdooğan et.al. 1996, pp. 28-29). The primary purpose of 
accounting information system is overseeing the economic transactions in the 
enterprises. As the enterprises use the information provided by accounting information 
system while making major decisions, this system becomes integral for the functioning 
of the enterprise (Mizrahi, 2011, p.311). 

 Information is an integral asset for success and this information is provided by 
accounting information system. In Turkey, the small and medium enterprises constitute 
99% of all commercial activities and their success is important for the whole economy, 
thus, accounting information system as the provider of this information, is of significant 
importance for small and medium enterprises. 

 This study aims to evaluate the impact of accounting information system on 
small and medium enterprises (Öz, Yavuz, 2015, p. 237), perception level of 
management about accounting information system (Dinç, Karakaya, 2014, p. 29) and 
reform perception of management regarding accounting information system (Akgün, 
Kılıç, 2013, p. 30). The evaluation is based on data provided by close-ended survey 
questions and in-depth analysis of these data. 

Sample Universe 
The sample for the survey research is 310 small and medium enterprises in 

Kayseri. 
Limitations 

The time and budget limitations have been the major factors that confined the 
study with the small and medium enterprises located only in Kayseri. For this reason, 
this geographical limitation needs to be taken into account while making generalizations 
based on data. 
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Methodology 

The aim of this study is to analyze the accounting information systems of small 
and medium enterprises. The data collection method of the study is survey. In this 
context, a questionnaire form with 46 statements was prepared by using 3 separate 
scales and applied to participants by face-to-face interviews and online interviews. The 
scales were formed by using the scales from previous studies (A.İ.Akgün, S. Kılıç; 
2013, E. Dinç and A. Karakaya; 2014, Y. Öz and H. Yavuz, 2015). A reliability test 
(Cronbach Alfa) was conducted on the scales and data analysis showed adequate 
reliability for the purpose of the study. The hypotheses of the study were developed 
along the dimensions of reform perceptions of management regarding accounting 
information system, perception level of accounting management system in enterprises, 
effectiveness of accounting information system in enterprises and importance of 
accounting information system in decision making. 

 The difference between functional variables of the study and demographic 
variables of the participants was determined by One-Way Anova test. The reliability of 
the scales was measured by Cronbach’s Alpha test. Additionally, statistical 
meaningfulness of variables was determined by t test for two-variable groups and by f 
test for groups with more than two variables. 

Findings and Conclusion 

The analyses show that education level of participants (p=0,00) creates a 
meaningful difference in reform perceptions regarding the effect of accounting 
information system. Perception level also shows a meaningful difference according to 
the technological advancement of enterprises (p=0,04) and period of functioning 
(p=0,02). The effectiveness and impact of accounting information system on decision-
making show a meaningful difference with respect to the legal status of enterprises. 
Thus, the study shows that demographic qualities of enterprises have an important effect 
on accounting information systems. 

This study aims to evaluate the impact of accounting information system on small 
and medium enterprises, perception level of management about accounting information 
system and reform perception of management regarding accounting information system 
as well as its effect on decision-making process. No changes were made on survey form 
scales and they were kept in their original structure. The limitations of the study were 
also emphasized and suggestions were made for future research. 
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Özet 
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Finansal Raporlama Standartlarını 

(TFRS) uygulayan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) dışında bağımsız 
denetime tabi diğer işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının 
hazırlanmasında uygulanacak olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardı (BOBİ FRS)1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde uygulanmak üzere, 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun 
ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanan BOBİ FRS’nin yayımlanma 
gerekçeleri ile genel özelliklerini incelemek ve açıklamak ve BOBİ FRS hükümlerini 
TMS/TFRS’ler ile karşılaştırmaktır. TMS/TFRS’ler ile karşılaştırıldığında, BOBİ 
FRS’nin bazı yönleriyle benzerlik arz etmekle birlikte, genel olarak daha basitleştirilmiş 
hükümler içerdiği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı, 
BOBİ FRS, TMS, TFRS. 

Abstract 
Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Entities (FRS for 

LMEs) to be applied in preparation of individual and consolidated financial statements 
of the entities, subject to audit, other than public interest entities (PIEs) implementing 
Turkish Accounting Standards (TAS) and Financial Reporting Standards (TFRS), was 
published in Official Gazette on 29 July 2017, effective for periods beginning on or 
after 1st January 2018. The objective of this study is to examine and explain the 
rationale behind the issuance and the general features of FRS for LMEs issued in order 
to provide fair, relevant and comparable information, and make a comparison between 
the requirements of FRS for LMEs and TAS/TFRS. It is concluded that FRS for LMEs 
has commonly more simplified requirements even though it is similar in some ways 
compared to TAS/TFRS. 
Keywords: Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Entities, FRS for 
LMEs, TAS, TFRS. 

DOI: 10.20491/isarder.2017.357
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1. GİRİŞ 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarını (TFRS) ve yorumlarını zorunlu olarak uygulayan Kamu Yararını 
İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) ile gönüllü olarak uygulayan diğer işletmelerin 
dışında bağımsız denetime tabi tüm işletmelerin 1 Ocak 2018 tarihinde ve sonrasında 
başlayan hesap dönemlerinde Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama 
Standardı’nı (BOBİ FRS), uygulamaları gerekmektedir 

Diğer bir deyişle, BOBİ FRS halka açık olmayan ve kamuya hesap verme 
yükümlülüğü bulunmayan işletmeler tarafından uygulanacaktır.  

Kısaca KAYİK olarak adlandırılan halka açık şirketler, bankalar, sigorta, 
reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal 
kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye 
piyasası kurumları1 önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirmekte ve bunların kamuya 
hesap verme yükümlülükleri bulunmaktadır.  

Dolayısıyla BOBİ FRS’nin uygulanabilmesi için işletmenin büyüklüğü yanında 
işletmenin önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirmesi ve kamuya hesap verme 
yükümlülüğü bulunması, yani KAYİK olup olmadığı da dikkate alınmaktadır. 

KAYİK’lerin uygulamak zorunda oldukları TMS/TFRS’lere uygun finansal 
tabloların hazırlanmasının karmaşık ve uzmanlık bilgisi gerektirmesi ve maliyetli 
olması nedeniyle, TMS/TFRS’lere göre basitleştirilmiş muhasebe ilkeleri içeren ve 
finansal tablolarda gerçeğe uygun sunum sağlayan BOBİ FRS hazırlanmıştır. BOBİ 
FRS finansal tablo kullanıcılarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal 
bilgi ihtiyaçlarına cevap verirken, finansal tablo hazırlayanlar açısından da maliyet ve 
fayda arasında bir denge sağlamaktadır. 

Bu çalışmada önce BOBİ FRS’nin hazırlanma gerekçeleri ve genel özellikleri 
hakkında bilgi verildikten sonra BOBİ FRS ile TMS/TFRS’ler arasındaki önemli 
benzerlik ve farklılıklara değinmek suretiyle genel bir karşılaştırma yapılacaktır. 

2. BOBİ FRS’NİN HAZIRLANMA GEREKÇESİ VE AŞAMALARI 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri 
uyarınca gerçek ve tüzel kişi tacirlerin münferit ve konsolide finansal tablolarını 
hazırlarken KGK tarafından belirlenen ve yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarını 
(TMS) uygulamaları öngörülmüştür. Ayrıca 88 inci maddede, değişik işletme 
büyüklükleri ve sektörler için özel standartlar ve düzenlemeler belirleme konusunda 
KGK yetkili kılınmış olup, söz konusu standart ve düzenlemelerin TMS’nin bir cüzü 
olarak addedileceği ifade edilmiştir.  

Söz konusu TTK hükümleri kapsamında, 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan KGK Kurul Kararıyla, KAYİK’lerin münferit ve konsolide 
finansal tablolarının hazırlanmasında TMS/TFRS uygulanması zorunlu kılınmıştır. Bu 
karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin ise 
KGK tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuat olan 
MSUGT’ları uygulayarak finansal tablolarını hazırlaması öngörülmüştür. 

                                                
1 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete, 02.11.2011/28103, Madde: 2/ğ. 
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MSUGT’larda bazı kalemlere ilişkin değerleme hükümlerine yer verilmemiş 
olması, değerleme hükümlerinin ihtiyari bırakılmış olması veya öngörülen değerleme 
hükümlerinin uygulanma şekline ilişkin esasların açıklanmamış olması, ayrıca kıdem 
tazminatı, amortisman, reeskont gibi çoğu uygulamanın ihtiyari olması ve finansal 
tabloların amacının işletmenin vergi matrahına ulaşmak olarak görülmesi sebebiyle 
MSUGT’lara göre hazırlanan finansal tablolar bağımsız denetime uygun bir kıstas teşkil 
etmemekte ve bağımsız denetimin kalitesini ve güvenilirliğini azaltmaktaydı. Ayrıca 
MSUGT’lara göre hazırlanan finansal tabloların gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve 
karşılaştırılabilir sunum sağlama amacından uzaklaştığı görülmüştür. 

Avrupa Birliği (AB)’nde, payları borsada işlem gören işletmelerin konsolide 
finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) uygun olarak 
hazırlamaları zorunlu olup, diğer işletmelerin finansal tablolarını IFRS’e uygun olarak 
hazırlayıp hazırlamamaları ise üye ülke tercihine bırakılmıştır. IFRS uygulamayan 
işletmeler finansal tablolarını, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren IFRS’e göre 
basitleştirilmiş muhasebe ilkeleri içeren 2013/34/EU sayılı Direktife (Muhasebe 
Direktifi) uygun olarak hazırlamaktadır.  

Diğer taraftan, AB müktesebatının 6 no’lu şirketler hukuku faslının alt başlığı 
olan “Muhasebe ve Denetim” alanındaki AB düzenlemelerine uyumun sağlanması 
amacıyla AB Muhasebe Direktifiyle uyumlu bir mevzuatın hazırlanması gerekmiştir. 

Ülkemizde bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin 
uyguladığı yürürlükteki mevzuat hükümlerinin söz konusu AB Direktifi hükümleriyle 
uyumlu olmaması ve temel muhasebe esasları açısından uygulamada çeşitli 
eksikliklerinin bulunması nedeniyle, KGK tarafından 2014 yılında MSUGT’lara ek 
olarak “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında 
Uygulanacak İlave Hususlar” yayımlanmıştır.2 Söz konusu “İlave Hususlar”, geçici bir 
düzenleme olarak yayımlanmış ve bu düzenlemeyle MSUGT’larda yer almayan veya 
ihtiyari bırakılan hususlarla ilgili temel kurallar (amortisman ve kıdem tazminatı 
karşılığı ayrılmasının zorunlu hale gelmesi gibi) getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu nedenle, kalıcı bir çözüm olması amacıyla KGK tarafından 2014 yılında yerel 
finansal raporlama çerçevesi (YFRÇ) hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar 
kapsamında bir çalışma ve danışma komisyonu oluşturulmuş olup, bu komisyonda yer 
alan gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse mesleki ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ile akademisyenler çalışmalara katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan taslak metin 2015 yılı Kasım ayında kamuoyu görüşüne açılmıştır.  

Daha sonra düzenlenen çalıştaylarda3 değerlendirilen taslak YFRÇ metni, 
paydaşların görüşleri de dikkate alınarak, KGK tarafından BOBİ FRS adıyla, 1 Ocak 
2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, 29 Temmuz 
2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KGK verilerine göre, 2016 yılında bağımsız denetim sözleşmesi imzalayan 6.250 
şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerden KAYİK tanımını karşılayan 1.550 şirket 

                                                
2 29.12.2014 tarihli ve 41 sayılı KGK Kurul Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 29221, 30.12.2014. 
3 YFRÇ Taslağının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Aralık 2015 (Başkent Üniversitesi – MÖDAV) ve YFRÇ 
Taslağı Uygulama Çalıştayı ve YFRÇ İhtiyacı ve Uygulama Üzerine Değerlendirme Paneli, Şubat 2017 
(Marmara Üniversitesi ve İSMMMO). 



 
 

A. Doğan 9/4 (2017) 770-786 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

773 

TMS/TFRS uygulamakta olup, kalan 4.700 şirket 1 Ocak 2018’den itibaren BOBİ 
FRS’yi uygulayacaktır.4 

BOBİ FRS’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bağımsız denetime tabi olup 
TMS/TFRS uygulamayan 4.700 civarındaki şirket sayısının ilerleyen yıllarda bağımsız 
denetim kapsamının genişletilmesiyle birlikte kademeli olarak artacağı 
öngörülmektedir. 

3. BOBİ FRS’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerde 
MSUGT’lar ve “İlave Hususlar”ın yerini almıştır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu 
işletmelerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının 
hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.  

BOBİ FRS, bağımsız denetime kıstas teşkil edecek bir finansal raporlama 
çerçevesinin taşıması gereken özellikleri karşılamaktadır. Bunun yanı sıra, BOBİ 
FRS’de, AB Direktifindeki istisnalardan faydalanılarak orta ölçekli işletmelerin, büyük 
işletmelerin tabi olduğu bazı yükümlülüklerden muaf tutulması öngörülmüştür. 

Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB 
düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış 
olup, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin 
muhasebe esaslarını belirlemektedir. Bu yönüyle başka bir standart setine ihtiyaç 
duyulmadan finansal tabloların hazırlanmasına imkân vermektedir. Ayrıca, bağımsız 
denetime kıstas teşkil edecek “kabul edilebilir” bir finansal raporlama çerçevesidir. 

27 bölümden oluşan BOBİ FRS’nin her bir bölümü, işletmeler ile finansal tablo 
kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgiye referansta bulunabilmelerini sağlamak 
amacıyla numaralandırılmış paragraflar içermekte olup, terimler sözlüğüne ve ekinde 
konsolide olmayan ve konsolide finansal tablo örneklerine yer verilmiştir. Terimler 
sözlüğünde yer alan terimler her bölümde ilk kullanıldıkları yerde koyu yazılarak 
kullanıcılar için kolaylık sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği 
tüm özellikleri taşıyan BOBİ FRS; AB Muhasebe Direktifindeki “önce küçükleri 
düşün” yaklaşımından hareketle, orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet 
esaslı bir finansal raporlama öngörmüş, büyük işletmelere ise ilâve yükümlülükler 
getirmiştir. 

4. BOBİ FRS İLE TMS/TFRS KARŞILAŞTIRMASI 
4.1. Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar 

BOBİ FRS’nin 1 inci bölümü “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” 
konusunu düzenlerken, finansal tablolarla ilgili olan “Nakit Akış Tablosu” 2 nci 
bölümde, “Ara Dönem Finansal Raporlama” 24 üncü bölümde, “Dipnotlar” ise 26 ncı 
bölümde yer almıştır. 

BOBİ FRS’de genel finansal raporlama ilkeleri, işletmenin sürekliliği, tahakkuk 
esası, ihtiyatlılık, önemlilik, mahsup yasağı, raporlamanın sıklığı, karşılaştırmalı bilgi, 

                                                
4 KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu), Basın Duyurusu, 30.7.2017. 
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sunumda tutarlılık olarak açıklanmıştır. Söz konusu ilkeler açısından bakıldığında, 
ihtiyatlılık ilkesi hariç BOBİ FRS, TMS 1 ile uyumludur. 

Finansal tablolarla ilgili hükümlere baktığımızda, BOBİ FRS’de yer alan finansal 
durum tablosu, kâr veya zarar tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve 
dipnotlar, TMS 1 ile uyumludur. Ancak, kâr veya zarar tablosunun sunumunda TMS 
1’de yer alan diğer kapsamlı gelirin sunumuna BOBİ FRS’de yer verilmemiştir.  

Diğer taraftan, kâr veya zarar tablosunun hazırlanmasında BOBİ FRS’de, 
fonksiyon esası kullanılmakta iken, TMS 1’de fonksiyon esası ve çeşit esası 
kullanılmaktadır. 

Nakit akış tablosunun sunumu açısından bakıldığında, BOBİ FRS’de nakit akışları 
sınıflandırılarak (esas/yatırım/finansman faaliyetleri) sunulduğundan, TMS 1 ile uyum 
arz etmektedir. 

4.2. Geçiş Hükümleri (İlk Uygulama) 

TFRS 1 kapsamında TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolar, sunulan 
tüm tablolar için karşılaştırmalı bilgiye yer verecek şekilde, en az üç finansal durum 
tablosunu, iki kapsamlı gelir tablosunu, iki bireysel gelir tablosunu (sunulması 
durumunda), iki nakit akış tablosunu, iki özkaynak değişim tablosunu ve ilgili dipnotları 
içermektedir. Ancak BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayan bir işletmenin geçmiş dönem veya 
dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablolarını hazırlaması zorunlu tutulmamakta; bu 
muafiyetten yararlanan işletmelerin sadece cari hesap dönemine ait finansal tablolarını 
ve cari hesap döneminin başlangıcına ait finansal durum tablosunu (açılış finansal 
durum tablosunu) düzenlemesi öngörülmektedir. 

4.3. Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar 
BOBİ FRS’de yer alan, muhasebe politikasında bir değişikliğe gidilmesi 

durumunda politika değişikliğinin geriye dönük olarak uygulanmasına ilişkin hüküm 
TMS 8 ile uyumluluk arz etmektedir. 

Aynı şekilde, muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliklerin ileriye yönelik 
olarak uygulanması ve yanlışlıkların geriye dönük düzeltilmesi de TMS 8 ile 
uyumludur. 

4.4. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar  

BOBİ FRS’de yer alan, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren 
olayların etkisinin yansıtılması amacıyla ilgili dipnotlar dâhil raporlama dönemine ait 
finansal tablolarda yer alan tutarların düzeltilmesine ve raporlama döneminden sonraki 
düzeltme gerektirmeyen olayların etkisinin yansıtılması amacıyla raporlama dönemine 
ait finansal tablolarda yer alan tutarlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ancak 
önemli nitelikte olanların dipnotlarda açıklanacağına ilişkin hükümler TMS 10 ile 
uyumludur. 

4.5. Hasılat  

Hasılatın kayda alınma ölçütleri, BOBİ FRS’de ekonomik faydaların işletmeye 
girmesinin muhtemel olması ve söz konusu faydaların güvenilir biçimde ölçülebilmesi 
olarak belirlenirken, TMS/TFRS’de edim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (bir anda 
ya da zamana yayılı bir şekilde) olarak belirlenmiştir. 
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Hasılatın ölçümü, BOBİ FRS’de taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında, 
satış iskontoları (kasa ve miktar iskontoları) da düşüldükten sonra, alınan veya alınması 
beklenen bedel esas alınarak yapılırken, TMS 18’de işlem bedeli (değişken/sabit) esas 
alınarak yapılmaktadır. 

BOBİ FRS’ye göre, hasılat bedelinin, bir yıldan daha uzun bir vadede tahsil 
edilmesinin öngörülmesi durumunda vade farkı ayrıştırılması gerekirken, TMS 18’e 
göre tüm vade farklarının ayrıştırılması gerekir. 

Hizmet sunumunda ilgili hasılat tutarı, BOBİ FRS’ye göre işlemin raporlama 
dönemi sonu itibarıyla tamamlanma düzeyi dikkate alınarak kayda alınırken, TMS 18’e 
göre edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde (bir anda ya da zamana yayılı bir şekilde) 
kayda alınmaktadır. 

BOBİ FRS’ye göre, inşa sözleşmelerine ilişkin hasılat ve maliyetler, raporlama 
dönemi sonu itibarıyla sözleşme kapsamındaki faaliyetin tamamlanma düzeyi dikkate 
alınarak kâr veya zarara yansıtılırken, TMS11’e göre edim yükümlülüğü yerine 
getirildikçe zamana yayılı olarak muhasebeleştirilir. 

Faiz ise hem BOBİ FRS hem de TMS 18’e göre, etkin faiz yöntemiyle 
hesaplanarak muhasebeleştirilir. 

4.6. Stoklar  
BOBİ FRS’de, bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan 

stoklar vade farkı ayrıştırılmaksızın, bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın 
alınan stoklar ise vade farkı ayrıştırılarak ölçülmektedir. TMS 2 kapsamında ise vadeli 
olarak alınmış bir stoka ilişkin vade farkı, stokun maliyetine dâhil edilmemekte, yani 
bütün vade farkları ayrıştırılmaktadır. 

BOBİ FRS kapsamında tam maliyet yöntemi veya normal maliyet yöntemlerinden 
biri kullanılabilirken, TMS 2’de sabit üretim giderlerinin normal maliyet yöntemi 
kullanılarak dağıtılması öngörülmektedir. 

BOBİ FRS’de, üretilmesi normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren stoklar 
için katlanılan borçlanma maliyetlerinin satışa hazır hale geldiği tarihe kadar stokların 
maliyetine dâhil edileceği; TMS 23’de özellikli varlık (satışa ve kullanıma hazır hale 
gelmesi uzun süreyi gerektiren varlık) niteliği taşıyan stoklara ilişkin borçlanma 
maliyetlerinin stokların maliyetine dâhil edileleceği belirtilmekte olup, her iki hüküm 
birbiriyle uyumludur. 

Stokların dönem sonu ölçümü, BOBİ FRS ve TMS’de benzerlik arz etmektedir. 
Yani stokların dönem sonu ölçümü, maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerden 
düşük olanı üzerinden yapılmaktadır. 

BOBİ FRS’ye göre, stokların değer düşüklüğüne uğraması durumunda, stokların 
defter değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir; bu indirim tutarı, değer düşüklüğü 
zararını oluşturur ve Kâr veya Zarar Tablosunda “Satışların Maliyeti” kalemine 
yansıtılır. Bu hüküm TMS 2’ye uygundur. 

4.7. Tarımsal Faaliyetler 

BOBİ FRS kapsamında canlı varlıkların ölçümünde maliyet yöntemi veya gerçeğe 
uygun değer yöntemlerinden biri kullanılabilmektedir. TMS 41’de ise canlı varlıklar 
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gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç olmak üzere, 
gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülmektedir. 

İşletmenin tarımsal ürünleri, hasat zamanında satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 
uygun değeri üzerinden ölçülür. Tarımsal ürünlerin ölçümü TMS 41 ile uyumludur. 

Canlı varlıkların sunumuna bakıldığında; canlı varlıkların Finansal Durum 
Tablosunda, dönen varlık ya da duran varlık sınıfı altında yer alan “Canlı Varlıklar” 
kaleminde ayrı bir şekilde sunulduğu görülmekte olup, TMS 41 ile uyumludur. 

4.8. Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi 
Hem BOBİ FRS hem de TFRS 6’ya göre arama ve değerlendirme varlıklarının ilk 

ölçümü maliyet bedeli ile yapılmaktadır. Sonraki ölçüm ise; BOBİ FRS’ye göre maliyet 
bedelinden amortisman (veya itfa) ve varsa değer düşüklüğü zararı düşülmüş tutar 
üzerinden (maliyet modeli) yapılırken, TFRS 6’ya göre maliyet modeli ya da yeniden 
değerleme modeli uygulanarak yapılmaktadır. 

Değer düşüklüğü açısından BOBİ FRS ve TFRS 6 uyumludur. Varlığın defter 
değerinin geri kazanılabilir tutarı aşabileceğini gösteren durum ve şartların mevcut 
olması halinde bu varlıklar değer düşüklüğü açısından değerlendirilir. 

4.9. Finansal Araçlar ve Özkaynaklar 

BOBİ FRS’de vadesi bir yıl veya daha kısa olan alacaklar ve borçlar itibari değeri 
üzerinden, bir yıldan uzun olan alacaklar ve borçlar ise itfa edilmiş değeri üzerinden 
ölçülmektedir. TFRS 9 kapsamında alacak ve borçlar ise itfa edilmiş maliyetleri 
üzerinden ölçülmektedir.  

BOBİ FRS’de finansal araçlar niteliklerine göre dört farklı sınıfta (alacaklar ve 
borçlar, borçlanma araçları, özkaynağa dayalı finansal varlıklar, diğer finansal araçlar) 
muhasebeleştirilmektedir. TFRS 9’da ise finansal araçların ölçümü finansal aracın nakit 
akış özellikleri ve işletmenin iş modeli dikkate alınarak üç farklı ölçüm sınıfında (itfa 
edilmiş maliyet, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan veya 
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan) muhasebeleştirilmektedir.  

BOBİ FRS’de piyasada işlem gören özkaynak araçları piyasa değeri üzerinden, 
piyasada işlem görmeyenler ise maliyet değeri üzerinden ölçülmekteyken, TFRS 9 
kapsamında özkaynak araçları, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmektedir. 

BOBİ FRS’de gözlemlenebilir kanıtların bulunması durumunda ticari alacaklara 
ilişkin değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. TFRS 9’da ise beklenen kredi zararı 
yaklaşımına göre değer düşüklüğü kayda alınmaktadır. 

Hisse senedi yatırımlarının muhasebeleştirilmesinde, BOBİ FRS’ye göre, borsada 
işlem görenlerin gerçeğe uygun değerleri (piyasa değeri), borsada işlem görmeyenlerin 
ise maliyet bedelleri esas alınır. TFRS 9’da ise hisse senedi yatırımları gerçeğe uygun 
değerleri üzerinden ölçülmektedir. 

Borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymet yatırımları ile banka kredileri ve 
ihraç edilen menkul kıymetler, BOBİ FRS’de itfa edilmiş değerleri üzerinden 
ölçülürken, TFRS 9’da itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülmektedir. 

Türev araçları açısından bakıldığında ise BOBİ FRS ve TFRS 9 uyumlu 
görünmektedir. 
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4.10. İştiraklerdeki Yatırımlar 

İştirak; adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, 
yatırım yapan işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, müşterek girişim veya 
bağlı ortaklık niteliğinde olmayan işletmedir. İştirak tanımında hem BOBİ FRS’de hem 
de TMS 28’de “önemli etkinin bulunması” kıstas olarak alınmıştır. 

Hem BOBİ FRS hem de TMS 28’e göre iştiraklerdeki yatırımlar konsolide 
finansal tablolarda özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. 

BOBİ FRS’ye göre münferit finansal tablolarda, iştiraklerdeki yatırımlar maliyet 
yöntemi veya özkaynak yöntemlerinden biri tercih edilerek ölçülürken, TMS 27 
uyarınca, münferit finansal tablolarda, iştirakler maliyet yöntemi, gerçeğe uygun değer 
yöntemi veya özkaynak yöntemlerinden biri tercih edilerek, ölçülmektedir. 

4.11. Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar 
Müşterek kontrol, hem BOBİ FRS’de hem de TFRS 11’de bir anlaşma üzerindeki 

kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılması olarak tanımlanmakta ve söz konusu 
kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile 
mutabakatını gerektirdiği belirtilmektedir. 

Hem BOBİ FRS hem de TMS 28’e göre iştiraklerdeki yatırımlar konsolide 
finansal tablolarda özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. 

BOBİ FRS’ye göre münferit finansal tablolarda, bağlı ortaklıklardaki, 
iştiraklerdeki ve müşterek girişimlerdeki yatırımlar maliyet yöntemi veya özkaynak 
yöntemlerinden biri tercih edilerek ölçülürken, TMS 27 uyarınca, münferit finansal 
tablolarda, bu yatırımlar maliyet yöntemi, gerçeğe uygun değer yöntemi veya özkaynak 
yöntemlerinden biri tercih edilerek, ölçülmektedir. 

4.12. Maddi Duran Varlıklar 

BOBİ FRS’ye göre, maddi duran varlıklar, sonraki ölçümlerinde birikmiş 
amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirilmek suretiyle maliyeti 
üzerinden veya yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden değerlenir. Bu hüküm TMS 16 ile 
uyumludur. 

BOBİ FRS kapsamında, bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın 
alınan maddi duran varlıklar vade farkı ayrıştırılmaksızın, bir yıldan uzun vadeli bir 
ödeme karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar ise vade farkı ayrıştırılarak 
ölçülür. TMS 16’da ise vadeli olarak alınmış bir maddi duran varlığa ilişkin vade farkı, 
varlığın maliyetine dâhil edilmemektedir. 

BOBİ FRS’de, inşası normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren maddi 
duran varlıklar için katlanılan borçlanma maliyetlerinin kullanıma hazır hale geldiği 
tarihe kadar maddi duran varlığın maliyetine dâhil edileceği; TMS 23’de özellikli varlık 
(satışa ve kullanıma hazır hale gelmesi uzun süreyi gerektiren varlık) niteliği taşıyan bir 
varlığa ilişkin borçlanma maliyetlerinin varlığın maliyetine dâhil edileleceği 
belirtilmekte olup, her iki hüküm birbiriyle uyumludur. 

Hem BOBİ FRS hem de TMS 16’da maddi duran varlıklar için amortisman 
uygulaması zorunludur. 
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Bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresini ya da işletme tarafından 
ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya kullanım miktarını ifade eden faydalı 
ömür, işletme tarafından gerçekçi tahminlere dayanılarak belirlenir, şeklindeki BOBİ 
FRS hükmü TMS 16 ile uyumludur. 

Aynı şekilde, BOBİ FRS’de yer alan, amortismana tâbi tutarın, maddi duran 
varlığın maliyet bedelinden ya da yeniden değerleme sonrası bulunan tutarından kalıntı 
değerin indirilmesi suretiyle belirleneceğine ilişkin hüküm de TMS 16 ile uyumludur. 

4.13. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
BOBİ FRS’ye göre, yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk kayda almada maliyet 

bedeliyle ölçülürken, ilk kayda almadan sonra (sonraki ölçüm) gerçeğe uygun değer 
yöntemi ya da maliyet yöntemi uygulanarak ölçülebilmektedir. Söz konusu hükümler 
TMS 40 ile uyumludur. 

Ancak, BOBİ FRS’de maliyet bedeli üzerinden ölçülen yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin dipnotlarda sunulması öngörülmemekle 
birlikte, TMS 40 uyarınca maliyet yöntemi kullanılsa dahi dipnotlarda yatırım amaçlı 
gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin açıklanması gerekmektedir. 

4.14. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar BOBİ FRS’ye göre, ilk kayda almadan sonra 
birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmek suretiyle maliyeti 
üzerinden ölçülür. TMS 38 uyarınca maddi olmayan duran varlıklar, maliyet modeli 
veya yeniden değerleme modeli kullanılarak ölçülebilmektedir. 

BOBİ FRS uyarınca faydalı ömrü belirlenemeyen maddi olmayan duran varlıklar 
beş ile on yıl arasında itfa edilirken, TMS 38’de bu varlıklar itfaya tabi 
tutulmamaktadır. 

Diğer taraftan faydalı ömrü sınırlı olan maddi olmayan duran varlıklar için, 
işletme tarafından gerçekçi tahminlere dayanılarak serbestçe belirlenen faydalı ömrü 
süresince belirlenen itfa payı ayrılması zorunludur, şeklindeki BOBİ FRS hükmü TMS 
38 ile uyumludur. 

Araştırma ve geliştirme giderleri ile ilgili olarak, BOBİ FRS’de yer alan, 
araştırma safhasında yapılan harcamalar aktifleştirilmez, gerçekleştiğinde gider olarak 
kâr veya zarara yansıtılır; geliştirme safhasında (bazı şartların karşılanması halinde) 
yapılan harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilir hükmü, TMS 38 ile 
uyumludur. 

BOBİ FRS’de, oluşturulması normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren 
maddi olmayan duran varlıklar için katlanılan borçlanma maliyetlerinin kullanıma hazır 
hale geldiği tarihe kadar maddi olmayan duran varlığın maliyetine dâhil edileceği; TMS 
23’de özellikli varlık (satışa ve kullanıma hazır hale gelmesi uzun süreyi gerektiren 
varlık) niteliği taşıyan bir varlığa ilişkin borçlanma maliyetlerinin varlığın maliyetine 
dâhil edileleceği belirtilmekte olup, her iki hüküm birbiriyle uyumludur. 

4.15. Kiralamalar 

Kiralamalara ilişkin olarak hem geleneksel kiralama hem de finansal kiralama 
açısından BOBİ FRS ile TMS 17 karşılaştırıldığında, uyumlu oldukları görülmektedir. 
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Bir kiralama işleminin finansal kiralama veya geleneksel kiralama olarak 
sınıflandırılmasında kullanılacak kıstaslara ilişkin olarak BOBİ FRS ile TMS 17 
örtüşmekle birlikte, BOBİ FRS’de daha somut hale getirilmiş kıstaslara yer verilmiştir. 

4.16. Devlet Teşvikleri 
BOBİ FRS’de devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde tek seçenek olarak 

performans modeli sunulmakta, TMS 20’de ise devlet teşviklerinin 
muhasebeleştirilmesiyle ilgili gelir ve sermaye yaklaşımı olmak üzere iki seçenek 
sunulmaktadır.  

4.17. Borçlanma Maliyetleri 

BOBİ FRS’ye göre, üretilmesi, inşası ya da oluşturulması normal şartlar altında 
bir yıldan daha uzun süren stokların, maddi duran varlıkların, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesiyle doğrudan ilişkili 
olan borçlanma maliyetleri (örneğin bu varlıklar için kullanılan krediler nedeniyle 
katlanılan kur farkları dâhil finansman giderleri), söz konusu varlığın satışa veya 
kullanıma hazır hale getirildiği tarihe kadar, varlığın maliyetine dâhil edilir. Diğer tüm 
borçlanma maliyetleri ise oluştukları dönemde Kâr veya Zarar Tablosunun ilgili 
kaleminde kâr veya zarara yansıtılır. 

TMS 23 uyarınca özellikli varlık niteliği taşıyan bir varlığa ilişkin borçlanma 
maliyetleri varlığın maliyetine dâhil edilmektedir.  

Aslında BOBİ FRS’deki uygulama ile TMS 23’deki uygulama uyumludur. 
Özellikli varlık, satışa ve kullanıma hazır hale gelmesi uzun süreyi gerektiren varlık 
olarak tanımlandığı için ve uzun süre de bir yılı aşan süre olarak kabul edildiğinden 
BOBİ FRS ile uyumludur. Sadece BOBİ FRS’de “Özellikli Varlık” ifadesi 
kullanılmamış onun yerine “inşası ya da oluşturulması normal şartlar altında bir yıldan 
daha uzun süren…..” ifadesi kullanılmıştır. 

4.18. Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarından büyük olması 
durumunda değer düşüklüğü zararı oluşmaktadır. Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin 
bu ölçüm TMS 36 ile uyumludur. 

Şerefiye; BOBİ FRS’ye göre değer düşüklüğü testine tâbi tutulmazken, TMS 
36’ya göre değer düşüklüğü testine tabi tutulmaktadır. 

BOBİ FRS’de yer alan, maliyet bedeliyle ölçülen varlıklara ilişkin değer 
düşüklüğü zararları kâr veya zarara yansıtılır hükmü de TMS 36 ile uyumludur. 

4.19. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

Hem BOBİ FRS hem de TMS 37’de karşılıkların kayda alma ölçütlerini 
sağladıklarında muhasebeleştirilmeleri öngörülmüştür. 

TMS 37 kapsamında karşılıklar, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken 
tutarın bugünkü değeri üzerinden hesaplanmaktadır. BOBİ FRS’de ise karşılıkların 
bugünkü değer üzerinden ölçümü isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. Ayrıca BOBİ 
FRS bugünkü değer yanında, bugünkü değer hesaplaması yapmadan karşılık tutarının 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılması beklenen harcama tutarı üzerinden 
hesaplanmasına da imkân vermektedir. 
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Kıdem tazminatı karşılığı, TMS 19 kapsamında detaylı aktüeryal hesaplamalar 
yapılarak muhasebeleştirilirken, BOBİ FRS’ye göre, işletmenin iş gücü devir hızı ve 
önceki yıllarda gerçekleşen kıdem tazminatları gibi etkenler dikkate alınarak, 
çalışanların ilgili döneme ilişkin kıdeme esas ücreti üzerinden hesaplanan, cari dönemde 
ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları giderleştirilir. 

BOBİ FRS’ye göre, şarta bağlı varlık nedeniyle işletmeye ekonomik fayda 
girişinin olması muhtemelse (diğer bir ifadeyle gerçekleşme olasılığının, 
gerçekleşmeme olasılığından daha yüksek olması), dipnotlarda şarta bağlı varlığın 
niteliğine ilişkin kısa bir açıklama yapılır ve şarta bağlı varlığın muhtemel finansal 
etkisine ilişkin bilgi verilir. 

Aynı şekilde, şarta bağlı yükümlülük nedeniyle işletmeden kaynak çıkışının olma 
ihtimali çok düşük değilse, dipnotlarda şarta bağlı yükümlülüğün niteliğine ilişkin kısa 
bir açıklama yapılır ve şarta bağlı yükümlülüğün muhtemel finansal etkisine ilişkin bilgi 
verilir. 

Ancak hem şarta bağlı varlıklar hem de şarta bağlı yükümlülükler Finansal Durum 
Tablosunda gösterilmez. Bu hükümler TMS/TFRS ile benzerlik arz etmektedir. 

4.20. Yabancı Para Çevrim İşlemleri 

Yabancı para cinsinden işlemler ilk kayda alınırken, yabancı para birimindeki 
tutar işlem tarihindeki spot kur kullanılarak çevrilir.  

Yabancı para cinsinden Finansal Durum Tablosu kalemlerinin dönem sonundaki 
ölçümleri, bunların parasal veya parasal olmayan kalem olmasına göre farklılık 
göstermektedir. Yabancı para cinsinden parasal kalemler, dönem sonundaki spot kur 
kullanılarak çevrilmekte; parasal olmayan kalemler ise, maliyet bedelleri üzerinden 
ölçülüyorsa işlem tarihindeki kurdan; yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden ölçülüyorsa gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot kurdan 
çevrilmektedir.  

Cari raporlama dönemine ait Finansal Durum Tablosundaki varlık ve 
yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan çevrilirken; gelir, gider ve özkaynak 
kalemleri işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilmektedir. 

BOBİ FRS’de yer alan yabancı para çevrim işlemlerine ilişkin söz konusu 
hükümler TMS 21 hükümleri ile uyumludur. 

4.21. İş/İşletme Birleşmeleri 

BOBİ FRS’de bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerin 
özkaynak yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilmesi sırasında, TMS/TFRS’lerden 
farklı olarak bu işletmelerin edinim tarihindeki tanımlanabilir varlık ve 
yükümlülüklerini belirlemesi ve bunların gerçeğe uygun değerini tespit etmeleri 
gerekmemektedir. Bunun yerine iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerin 
finansal tablolarında yer alan varlık ve yükümlülükler, yine bu tablolardaki defter 
değerleri üzerinden dikkate alınabilmektedir. Bununla birlikte, isteyen işletmeler edinim 
tarihi itibarıyla iştirak veya müştereken kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarında 
yer alan varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerini tespit ederek şerefiye ya da 
negatif şerefiye tutarını hesaplayabilir. 
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BOBİ FRS’ye göre birleşme tarihi itibarıyla edinilen işletmenin finansal 
tablolarında yer alan varlık ve yükümlülükler, güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa 
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden aksi halde edinilen işletmenin 
birleşme tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan defter değerleri üzerinden kayda 
alınmaktadır. TFRS 3 ise bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin, edindiği 
tanımlanabilir varlıkları ve üstlenilen tanımlanabilir borçları birleşme tarihindeki 
gerçeğe uygun değerleri ile ölçmesini öngörmektedir.  

BOBİ FRS’ye göre şerefiye tutarı; birleşme tarihinde, iş birleşmesinin 
maliyetinin, edinilen tarafın kayda alınan ve ölçülen net varlıklarındaki edinen 
işletmenin payını aşan kısmıdır. TFRS 3’e göre ise, işletme birleşmesinin maliyetiyle 
edinilen varlık ve yükümlülüklerin defter değeri veya gerçeğe uygun değeri arasındaki 
farktır.  

BOBİ FRS’de işletme birleşmesiyle doğrudan bağlantılı maliyetler, işletme 
birleşmesi maliyetine dâhil edilmektedir. TFRS 3’te ise işletme birleşmelerinin maliyeti 
belirlenirken, işletme birleşmesiyle doğrudan bağlantılı maliyetler gider olarak kâr veya 
zarara yansıtılmaktadır.  

BOBİ FRS’de şerefiye değer düşüklüğü testine tâbi tutulmaz ve faydalı ömrünün 
güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda 10 yılda itfa edilirken, TMS 36 
uyarınca şerefiye için değer düşüklüğü testi yıllık olarak yapılmakta, şerefiye itfa 
edilmemektedir.  

BOBİ FRS’de koşullu bedelin transfer edilen bedele dâhil edilebilmesi için 
koşullu bedelin oluşmasına neden olan koşul veya olayların gerçekleşmesinin muhtemel 
olması ve koşullu bedel tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekmektedir. 
TFRS 3’de ise şarta bağlı bedelin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri işletme 
birleşmesi için transfer edilen bedele dâhil edilmektedir.  

4.22. Konsolide Finansal Tablolar 

BOBİ FRS’de sadece büyük işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlamaları 
zorunlu (diğer işletmeler ise ihtiyari olarak bu tabloları hazırlayabilmektedir) olduğu 
halde, TFRS 10 kapsamında bağlı ortaklığı bulunan bütün işletmelerin konsolide 
finansal tablo hazırlamaları zorunludur. 

Diğer taraftan, BOBİ FRS’de TFRS 10’dan farklı olarak bazı bağlı ortaklıkların 
konsolidasyon kapsamı dışında tutulabileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede AB 
Muhasebe Direktifinde yer alan hükümlerle uyumlu olarak BOBİ FRS’de, önemsiz 
olarak nitelendirilen bağlı ortaklıkların söz konusu olması, konsolidasyon için gerekli 
olan bilgilerin aşırı maliyet ve çabaya katlanmadan elde edilememesi, bağlı ortaklığın 
varlıkları veya yönetimi üzerindeki hakların kısıtlanmış olması veya bağlı ortaklığın bir 
yıl içinde elden çıkarılmasının amaçlanması durumlarında bu bağlı ortaklıkların 
konsolidasyon kapsamına dahil edilmemesi öngörülmektedir. 

Bağlı ortaklık kıstası, hem BOBİ FRS’de hem de TFRS 10’da yatırım yapılan 
işletmenin ana ortaklık tarafından kontrol edip edilmediğidir. 

Bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak, hem BOBİ FRS hem de 
TFRS 10’a göre konsolide finansal tabloların hazırlanmasında tam konsolidasyon 
uygulanmaktadır.  
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BOBİ FRS’ye göre münferit finansal tablolarda, bağlı ortaklıklardaki, 
iştiraklerdeki ve müşterek girişimlerdeki yatırımlar maliyet yöntemi veya özkaynak 
yöntemlerinden biri tercih edilerek ölçülürken, TMS 27 uyarınca, münferit finansal 
tablolarda, bu yatırımlar maliyet yöntemi, gerçeğe uygun değer yöntemi veya özkaynak 
yöntemlerinden biri tercih edilerek, ölçülmektedir. 

BOBİ FRS’de yurt dışındaki bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarındaki 
yatırımlardan kaynaklanan ve finansal tablolarda özkaynaklar altında “Yabancı Para 
Çevrim Farkları” kalemi içerisinde gösterilen kur farkı kazanç veya kayıpları, bağlı 
ortaklığın, müşterek girişimin veya iştirakin elden çıkarılması üzerine konsolide Kâr 
veya Zarar Tablosuna aktarılmaz, bu tutar “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları”na aktarılır. 
TMS 21’de ise söz konusu kur farkı kazanç veya kayıpları, bu yatırımların elden 
çıkarılması durumunda yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr veya zarara 
yansıtılmaktadır. 

4.23. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 
BOBİ FRS’de büyük işletmeler dışında kalan işletmelerin ertelenmiş vergi tutarını 

hesaplaması gerekmemekte; büyük işletmelerin ise ertelenmiş vergi tutarını finansal 
tablolarına yansıtmaları zorunlu tutulmaktadır. Oysa TMS 12 uyarınca bütün 
işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını finansal tablolarına yansıtmaları gerekmektedir.  

4.24. Dipnotlar 

BOBİ FRS’nin 26 ncı bölümünde, finansal tablo dipnotlarının sunumuna ilişkin 
genel ilkeler düzenlenmekte ve diğer bölümlerde öngörülenlere ilave olarak ayrıntılı 
dipnot açıklamaları öngörülmektedir. Oysa TMS/TFRS’lerde dipnotlara ilişkin ayrı bir 
standart bulunmamakta, her standardın içerisinde dipnotlar bölümüne yer verilmektedir. 

5. SONUÇ 

Finansal tabloların gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir sunumunu 
sağlamak amacıyla, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
uygulanmak üzere, 29 Temmuz 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TMS/TFRS’leri uygulamayan 
işletmelerin finansal tabloları açısından MSUGT ve “İlâve Hususlar”ın yerini alacaktır.  

Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB 
düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği 
tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir. Ayrıca, kabul 
edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşıyan BOBİ 
FRS, bağımsız denetime kıstas teşkil edecek “kabul edilebilir” bir finansal raporlama 
çerçevesidir. 

TMS/TFRS ile karşılaştırıldığında BOBİ FRS’de genel olarak basitleştirilmiş 
muhasebe ilkelerinin yer aldığı görülmektedir. TMS/TFRS’lerde gerçeğe uygun değer 
kullanımı yaygın olmakla birlikte, BOBİ FRS’de muhasebe uygulamalarında kolaylık 
sağlanması amacıyla maliyet bedeli esas alınmıştır. 

BOBİ FRS’nin yayımlanmasıyla birlikte, uluslararası standartlarda kaliteli bir 
finansal raporlama ve bağımsız denetimin sağlanması açısından önemli bir adım 
atılmıştır. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Entities (FRS for 

LMEs) was published in Official Gazette on 29 July 2017, effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 2018.  

FRS for LMEs establishes the accounting principles to be applied in the 
preparation of individual and consolidated financial statements of the entities subject to 
audit other than public interest entities (PIEs) implementing Turkish Accounting 
Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and their 
interpretations. 

The objective of this study is to examine and explain the rationale behind the 
issuance and the general features of FRS for LMEs issued in order to provide fair, 
relevant and comparable information, and make a comparison between the requirements 
of FRS for LMEs and TAS/TFRS. 

Background and Rationale for FRS for LMEs 

Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority of Turkey (KGK) 
was formed in 2011. The accounting and financial reporting requirements of new 
Turkish Commercial Code effective from 1 January 2013 gives mandate to KGK to 
issue accounting and financial reporting standards in conformity with IAS/IFRS and to 
set specific standards for different size entities and industries.  

Under these requirements KGK decided that TAS/TFRS should be only 
mandatory for individual and consolidated financial statements of PIEs for periods 
beginning on or after 1 January 2014 (Voluntarily application of other entities is 
permitted.) while TAS/TFRS was mandatory for all entities subject to audit in 2013. 
Since the size and industries of entities subject to audit are determined by the Decree of 
Council of Ministers under Turkish Commercial Code, the Council of Ministers set the 
limit at TL 200 million net revenue, TL 150 million assets and 500 employees for 2013. 
As a result, entities meet two of those three criteria was subject to audit. The Council of 
Ministers lowered those limits in 2014, 2015 and 2016 and are expected to lower for 
coming years. 

Since TAS/TFRS was mandatory for financial statements of PIEs for periods 
beginning on or after 1 January 2014, KGK decided in 2014 that other entities subject to 
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audit should apply temporarily accounting principles set at General Communique on 
Accounting System Application (MSUGT) published by the Ministry of Finance under 
Tax Legislation by the time of issuance of a new standard, and started process for 
establishing a new local financial reporting framework (FRS for LMEs) for entities 
subject to audit other than PIEs by setting up a study committee composed of the 
representatives from public, private and professional institutions, other stakeholders, 
and academicians. 

MSUGT applied financial statements would not be applicable financial reporting 
framework for the audit because of lack of valuation requirements for some items, non-
compulsory application of valuation, severance pay, depreciation, rediscount 
requirements, and because the basic objective was tax reporting. Consequently, they got 
away from the objective of fair presentation, providing relevant and comparable 
information. Therefore, KGK temporarily issued further requirements to MSUGT in 
2014. 

One of the main rationale with FRS for LMEs is to make the financial statements 
comparable, and by that achieve a fair presentation.  

On the other hand, KGK developed FRS for LMEs to meet the users’ needs while 
balancing the costs and benefits to preparers in recognition of the difficulty and cost to 
entities of preparing fully compliant TAS/TFRS information. It also recognised that 
users of financial statements have a different focus from those interested in PIEs. 
Furthermore, they have no public accountability. 

European Union (EU) listed entities must prepare their consolidated financial 
statements in accordance with IFRS. The rules non-listed entities have to follow when 
preparing financial statements are laid down in directive 2013/34/EU, known as the 
“accounting directive”, effective from 1 January 2016. The objective of this directive is 
to harmonise national requirements. 

Since EU started full membership negotiations with Turkey on 3 October 2004, 
Turkey should be complying with EU legislation divided into 35 chapters (the “acquis”) 
by the time it joins EU as a full member. Accounting and Auditing subtitle under 
chapter 6 “Company Law” specifies rules for the presentation of annual and 
consolidated accounts, including simplified rules for small and medium sized entities. 
Therefore, the EU acquis is another rationale. 

General Features of FRS for LMEs 
FRS for LMEs designed to meet the needs and capabilities of Large and Medium 

Sized Entities (LMEs) subject to audit is a standalone standard of less than 240 pages 
and 27 chapters and delivers financial statements that provide useful, fair, relevant and 
comparable information in a simplified, consistent, cost-effective way.  

On the other hand, FRS for LMEs, primarily featuring the "Think Small First" 
principle in EU Accounting Directive, describes the basic concepts that underlie the 
preparation and presentation of cost based financial statements of medium sized entities 
and establishes further requirements for large sized entities. 

FRS for LMEs written up in a simpler and more comprehensible way compared to 
TAS/TFRS is in compliance with international financial reporting practices and EU 
regulations. In the meantime, it has all features of an applicable financial reporting 
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framework for audit and sets up accounting principles. The FRS for LMEs contains 
simplified accounting rules for entities having no public accountability, and therefore 
responses all needs of them.  

Comparison of FRS for LMEs and TAS/TFRS 
This study is for those who wish to gain a broad understanding of the significant 

differences between FRS for LMEs and TAS/TFRS as well as similarities. 
 A selection of differences most commonly found in practice are as follows: 

• While an entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss 
using “function of expense” or “nature of expense” method according to TAS/TFRS, 
FRS for LMEs uses only “function of expense” method. 

• There are two criteria in FRS for LMEs for recognition of revenue: when it is 
probable that any future economic benefit associated with the item of revenue will flow 
to the entity, and the amount of revenue can be measured with reliability.  

• If the outcome of a construction contract can be estimated reliably, revenue and 
costs should be recognised in proportion to the stage of completion of contract activity 
according to FRS for LMEs.  

• Biological assets shall be measured at their fair value or cost less costs to sell in 
TAS/TFRS, it shall be measured at its fair value or cost in FRS for LMEs. 

• Measurement after recognition is made on either the cost model or the 
revaluation model for the exploration and evaluation of mineral resources assets in 
accordance with TAS/TFRS. FRS for LMEs uses only the cost model.  

• Financial instruments are measured at amortised cost, fair value through other 
comprehensive income or fair value through profit or loss in TAS/TFRS while they are 
measured as receivables and payables, borrowing instruments, investment in an equity 
instrument, other financial instruments in FRS for LMEs. 

• Intangible assets are amortised in five to ten years in FRS for LMEs. 
• There are two broad approaches to the accounting for government grants in 

TAS/TFRS: the capital approach, and the income approach. The only approach in FRS 
for LMEs is performance model.  

• Goodwill is not tested for impairment and amortized in ten years when the useful 
life cannot be estimated reliably in FRS for LMEs. 

• It is not compulsory for medium sized entities to prepare consolidated annual 
financial statements in FRS for LMEs while it is compulsory for an entity that is a 
parent in TAS/TFRS. 

Conclusion 
Entities subject to audit but applying TAS/TFRS shall apply FRS for LMEs for 

the annual periods beginning on or after 1 January 2018. 
FRS for LMEs delivers comparable financial statements that provide useful, fair, 

relevant information in a simplified, consistent, cost-effective way. 
It is concluded that FRS for LMEs has commonly more simplified requirements 

even though it is similar in some ways compared to TAS/TFRS. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı; finansal sıkıntı ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Çalışmada 2009-2015 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) Sınai 
Endeksi’nde hisse senetleri işlem gören 112 firmanın verileri kullanılmıştır. Z Altman 
skoru firmaların finansal sıkıntı riskini ölçmek için kullanılmıştır. Geliştirilen dirençli 
tahminci modeli sonucunda; sermaye yoğunlaşması ve halka açıklık oranı ile finansal 
sıkıntı arasında negatif, buna karşın kurumsal yatırımcı sahipliği ile finansal sıkıntı 
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca yabancı yatırımcı sahipliği ile finansal 
sıkıntı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. 
Anahtar Kelimeler: Finansal Sıkıntı, Z Altman, Borsa İstanbul 

Abstract 

The aim of this study is to investigate  the relationship between financial distress 
and ownership structure. In this study, 112 firms’ data have been used for the time 
period of 2005-2009 which are operating in the İstanbul Stock Exchange (BIST)  
Industrial Index. Z Altman Score was used for measuring the probability of financial 
distress. As a result of the developed robust estimator, ownership concentration and 
free float ratio has negative relation with financial distress, in contrast there is a 
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positive relation between institutional ownership and financial distress. Additionally, 
statistically significant relation between foreign ownership and financial distress was 
not detected. 

Keywords: Financial Distress, Z Altman, Istanbul Stock Exchange 
1. Giriş 

Dünya’da yaşanan büyük finansal krizler, ekonomik serbestlik, uluslararası 
piyasaların entegrasyonu ve beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlikler geçmişe 
kıyasla çok daha riskli ve rekabetçi bir yapı meydana getirmiştir. Bu koşullara uyum 
sağlayabilen işletmeler faaliyetlerine devam edebilirken, bu koşullara uyum 
sağlayamayan işletmeler ise faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Bu 
sorunlara ek olarak düzensiz nakit akışları, yüksek borç oranları, düşük kâr marjları 
işletmelerin finansal sıkıntı yaşamasına hatta iflasa kadar giden süreçlerde karşılaşılan 
sorunlardan bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin karşılaştığı mikro ve 
makro sorunlar Kurumsal Yönetim kavramını ve bu kavramın önemini küresel ölçekte 
daha popüler ve tartışılır hale getirmiştir. Kurumsal yönetim bu sorunların zararlı 
sonuçlarını ortadan kaldırmak ya da etkilerini azaltmak için önemli bir rol 
üstlenmektedir.  

Kurumsal yönetim; yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar arasındaki 
ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Kurumsal yönetim bu kapsamda, temsil 
sorunundan kaynaklanan işletme yöneticileri ile işletme hissedarları arasındaki menfaat 
çatışmalarını engellemeyi amaç edinir. Yöneticileri, işletme hissedarlarının 
menfaatlerini korumaya ve işletme değerini arttırmaya yönelik kararlar almaya sevk 
eden kurumsal ve piyasa temelli mekanizmalar setini içinde barındırır (Denis ve 
McConnel, 2003, s. 1-2). 

Kurumsal yönetim çerçevesinde sahiplik yapısı önemli bir yönetsel araçtır. 
Sahiplik yapısı kavramı işletme sermayesini kimlerin sağladığını ve sağlanan sermaye 
paylarının büyüklüğünü ifade etmektedir (İzciler, 2014, s. 6).  

Sahiplik yapısı kavramı da kendi içerisinde iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bu 
bileşenler, sahiplik yoğunluğu ve sahiplik kimliği kavramlarıdır. Sahiplik kimliği, 
işletmenin hisse senetlerini elinde bulunduran ve dolayısıyla işletme yönetimi ve 
kontrolü üzerinde etkisi büyük olan sermayedarları ya da sermayedar grubunu ifade 
etmekte iken; sahiplik yoğunluğu işletme hisse senetlerinin ağırlıklı olarak belirli kişi ya 
da grupların elinde olması durumunu ifade etmektedir (Grob, 2006, s. 10). 

Literatürde sahiplik kimliği ile ilgili çeşitli sınıflandırmalar yapılmakla birlikte 
genel itibariyle sahiplik kimlikleri; aile sahipliği, devlet sahipliği, kurumsal yatırımcı 
sahipliği, yönetici sahipliği,  yabancı sahiplik ve dağınık sahiplik şeklinde 
gruplandırılmaktadır. İşletmede hisse senetlerinin belirli kişilerin elinde olması olarak 
tanımlanan sahiplik yoğunluğu kavramı iseliteratürde en büyük hissedarın sermaye 
payı, en büyük üç hissedarın sermaye payı, en büyük beş hissedarın sermaye payı ve 
halka açıklık oranı değişkenleri ile ifade edilmektedir.  

İşletmelerde, işletme hisselerinin önemli bir yüzdesinin az sayıda hissedarın 
elinde bulunması ve işletmenin az sayıda hissedar tarafından sahiplenilmesi durumunda 
yoğun sahiplik yapısından söz edilmektedir. Yapılan çalışmalarda sahiplik 
yoğunlaşmasına ilişkin olarak farklı oranlar kullanılmıştır. La Porta, Silanes ve Shleifer 
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(1999) araştırmalarında sahiplik yoğunlaşma yüzdesi için % 10 ve daha fazlasını kriter 
olarak belirlerken, Claessens, Djankov ve Lang (2000) bu oranı % 5 olarak 
belirlemişlerdir. Cronqvist ve Nilsson (2003) ise en az %25’lik oy hakkını sahiplik 
yoğunlaşması kriteri olarak değerlendirmiştir.   

2. Literatür taraması 

İşletme sahipliğinin ya da kontrolünün bir ailede olması ya da aynı aileden iki ya 
da daha fazla kişinin işletme ile köklü bağının bulunması, ilgili işletmeyi aile işletmesi 
tanımı içerisine sokmaktadır (Anderson, Carlsen ve Getz, 2002, s. 90). Aile 
sahipliğindeki işletmeler daha iyi bir gözetim sistemine sahip oldukları için temsil 
sorunu daha düşük düzeydedir (Fama ve Jensen, 1983). Aile sahipliği ile finansal 
performans arasındaki ilişkiyi bugünekadar birçok araştırmacı incelemiştir. Örneğin 
Allouche ve diğ., (2008) aile işletmelerinin kârlılıklarının aile işletmesi olmayanlara 
göre daha yüksek olduğunu ve ailelerin kontrol seviyelerinin işletme kârlılığı üzerinde 
güçlü etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ancak finansal sıkıntı dönemlerinde aile 
sahipliği ile işletme performansı ilişkisi konusu net değildir. Ekonomik teoriye göre, 
aile bireylerinin gözetim faaliyetleri finansal sıkıntı dönemlerinde etkin şekilde 
çalışmakta olup aile bu süreçte işletmedeki sahipliğini arttırma çabası içinde olacaktır.   

Kamu işletmelerinde sermayenin tamamı ya da büyük bir kısmı devlete ait 
olmaktadır. Kamu işletmelerinde 1960 ve öncesinde piyasa ekonomilerinin gelişmemesi 
sebebiyle kamu işletmeleri ekonomi içerisinde önemli bir konumda bulunmaktaydılar. 
1960 sonrasında ise ekonominin büyük kısmını özel sektör oluşturmaya başlamıştır.  
Kamu sahipliği nitelikleri itibariyle özel sektörden ayrılmaktadır. Kamu işletmeleri 
politik amaçların gerçekleştirilmesi, toplumsal yararın artırılması, ekonomik hedeflere 
ulaşılması için hükümetler tarafından etkin olarak kullanılabilmektedir. Bu bakımdan 
kamu sahipliğindeki işletmeler, işletme değerinin artırılması hedefinden 
uzaklaşabilmektedirler. Diğer taraftan kamu işletmeleri sahip olduğu olanaklar ve 
müdahale yetkisi ile güçlü gözleme ve denetleme faaliyetleri sayesinde finansal 
performanslarını artırabilmektedirler. Kamu sahipliği ve performans arasında yapılan 
araştırmalar farklı sonuçlar vermiştir. Pedersen ve Thomsen (2003) araştırmalarında 
1960 sonrasında kamu sahipliğinin özel sahipliğe kıyasla etkinliğinin düşük olduğunu 
ortaya koymuşlardır.  Buna karşılık Zeitun ve Tian (2007) kamu sahipliğindeki 
işletmelerin yüksek performans sergilediklerini bu sebeple finansal sıkıntı dönemlerinde 
zorluk yaşamayacaklarını belirtmişlerdir. 

Kurumsal yatırımcılar küçük yatırımcıların tasarruflarını toplayan, bu tasarrufları 
kabul edilebilir risk ve getiri optimizasyonu ile vade uyumu amaçlarına yönelik olarak 
yöneten finansal kurumlardır (Erdoğan ve Özer, 1998, s. 4). Kurumsal yatırımcılar 
devlete bağlı kurumsal yatırımcılar ve ulusal özel kurumsal yatırımcılar olarak 
ayrılabilmektedir (Md-Rus ve diğ., 2013, s. 364). Devletle bağlantılı kurumsal 
yatırımcılar yatırımlarını uzun süreli olarak planlamaktadırlar ve bu sebeple devletle 
bağlı kurumsal yatırımcıların işletmeleri gözetim altında tutması ve buna bağlı olarak da 
yatırım yaptıkları işletmeleri denetlemeleri beklenmektedir. Gözetim ve denetim altında 
olan işletmelerin ise finansal sıkıntı olasılıkları düşük olmaktadır. Özel kurumsal 
yatırımcıların ise gözetim ve denetim fonksiyonlarının kamu bağlantılı kurumsal 
yatırımcılara göre daha düşük seviyede olması bu tür yatırımcıları finansal pozisyonu ve 
finansal yapısı güçlü olan işletmelere yatırım yapmaya yöneltmektedir. Bu durumda 
özel kurumsal yatırımcılar finansal sıkıntısı olmayan işletmelere yatırım yapmakta, özel 
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kurumsal yatırımcı ortaklığı olan işletmelerin de finansal sıkıntı olasılıkları düşük 
olmaktadır.  Finansal sıkıntı dönemlerinde kurumsal yatırımcı sahipliğinin işletme 
performansına etkileri üzerine yapılan çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilmiştir.  
Kurumsal yatırımcı sahipliği ve finansal performans arasındaki ilişki de çeşitli 
araştırmacılar tarafından araştırılmış ve pek çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Charfaddine ve Elmarzougui (2011) Fransa’da faaliyet gösteren borsaya kayıtlı 35 
işletmenin 2002-2005 verilerini analiz ederek kurumsal yatırımcı sahipliği ile işletme 
performansı arasındaki ilişkiyi araştırmışve kurumsal yatırımcı sahipliğinin işletme 
performansı üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Lin ve Fu (2017) Çin 
Borsasına kayıtlı işletmelerin 2004-2014 verilerini analiz ederek yaptığı araştırmada ise 
kurumsal yatırımcıların detaylı analizler ile ve içsel sahipliği azaltmak yolu ile 
hissedarların değerlerini arttırdığını bulmuşlardır.   

İşletmelerde hisse senetlerinin yöneticilerin elinde olması durumu yönetici 
sahipliği olarak adlandırılmaktadır. Yönetici sahipliği ile işletme performansı arasındaki 
ilişkiyi literatürde ilk olarak Berle ve Means (1932) incelemişlerdir. Araştırmada 
sahiplik yoğunluğu arttıkça profesyonel yöneticilerin etkisi ve kontrolü azalacağı için 
sahiplik yoğunluğu ve işletme performansı arasında negatif bir ilişkinin var olduğu 
belirtilmiştir. Bhagat ve Bolton (2008) yönetim kurulu üyelerinin hisse sahipliği ve 
yönetim kurulu bağımsızlığının düşük firma performansı ile pozitif yönlü ilişkisi 
olduğunu belirtmişlerdir. İşletmelerde yönetim kurulları genellikle bağımlı ve bağımsız 
olmak üzere iki grup üyeden oluşmaktadır. Eloumi ve Gueyie (2001) finansal sıkıntılı 
işletmelerde dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerinin oranının düşük olduğunu 
belirtmişlerdir. Daily ve Dalton (1994) ise iflas eden işletmelerde bağımsız yönetim 
kurulu üyesinin sayısının çok fazla olduğunu ifade etmişlerdir.    

Dağınık sermaye sahipliği işletme kontrolünün tek elde toplanmadığı sahiplik 
türüdür. Dağınık sahiplik yapısında işletme sermayesi birçok küçük hissedar tarafından 
paylaşılmakta ve böylelikle işletmenin sahipliği ve kontrolü tek elde toplanmamaktadır. 
Jensen ve Meckling (1976) dağınık sahiplik türünde işletmelerde çok sayıda hissedarın 
bulunması ve hissedarlar arasında görüş birliğine varılamaması sonucunda vekâlet 
sorununun ortaya çıktığını belirtmektedir.  

Küreselleşme ile birlikte artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı 
yatırımcı sahipliği konusunu gündeme getirmiş ve işletme performansı ile arasındaki 
ilişki tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Yabancı sahiplik, doğrudan bir 
yatırımın ülkeye ilk giriş biçimi ile doğrudan yabancı yatırımın işletmenin faaliyetlerini 
sürdürdüğü zaman dilimi içindeki herhangi bir ortaklık payını ifade etmektedir (Kulalı, 
2016, s. 200). Yabancı sahipliğindeki işletmeler yönetim becerileri ve finansal 
kaynaklara sahiplik bakımından genellikle ulusal işletmelere göre üstün olmaktadırlar. 
Bu işletmeler gözetim ve denetim faaliyetlerini profesyonel yöneticiler ile yerine 
getirirken bu yöneticilerin işletmelerde hissesi bulunmamaktadır. Yabancı sahipliği ve 
finansal sıkıntı ilişkisi üzerine yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Azzam, Fouad ve Ghosh (2013) yabancı sahiplik yapısının kârlılık oranları üzerinde 
pozitif etkiye sahip olduğunu ve işletme performansını olumlu etkilediğini belirtmiştir. 
Bu çalışmaya paralel şekilde yabancı sahipliğinin performansa olumlu etkisi ile finansal 
sıkıntı olasılığını azalttığı ifade edilebilmektedir (Md-Rus ve diğ., 2013, s. 364). 
Yapılan araştırmalarda yabancı yatırımların finansal açıdan sağlıklı işletmelere yapıldığı 
ve böylelikle yabancı sahipliğindeki işletmelerin finansal sıkıntı ile karşı karşıya 
kalmadıkları belirtilmektedir. 
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Kurumsal yönetim ile finansal sıkıntı ilişkisine yönelik çalışmalar 1980’li yıllarda 
başlamıştır. Temsil teorisi çerçevesinde incelenen ilişki hissedarlar ile yöneticiler 
arasındaki çıkar çatışmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan finansal sıkıntı 
dönemlerinde yöneticiler ile hissedarlar arasındaki menfaat çatışması daha şiddetli 
olmaktadır. Bu dönemlerde yöneticiler işlerini kaybetme olasılığı sebebiyle, finansal 
sıkıntıların üstesinden gelmek yerine kısa dönemli şahsi çıkarlarını arttırmaya yönelik 
kararlar alırlar (Donker, Santen ve Zahir, 2009, s. 1688).  

İşletmelerde yaşanan finansal başarısızlıklar ve bu nedenle ortaya çıkan sonuçlar 
sadece işletme sahiplerini etkilememekte, işletmenin yer aldığı tüm ekonomik yapıyı da 
etkilemektedir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabet ortamı, rekabete ayak 
uyduramayan işletmeleri finansal sıkıntılara sürüklemekte ve bu süreç iflasa kadar 
gidebilmektedir.  

Literatürde başarısızlık kavramının tanımı üzerinde ortak bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bazı çalışmalarda başarısızlık, işletmenin çevresine uyum 
sağlayamaması ya da kriz öncesi süreç olarak tanımlanırken (Weitzel ve Jonsson, 1989, 
s. 91), bazı çalışmalarda örgüt sürecinde durgunluk olarak tanımlanabilmektedir 
(Carmeli ve Schaubroeck, 2006, s. 442). Finansal sıkıntı ya da finansal başarısızlık 
süreci işletmenin tamamen ortadan kalkması ile sonuçlanabileceği gibi işletmenin 
mevcut durumundan geriye düşmesi ile de sonuçlanabilecektir.  

İşletmelerin sahiplik yapısı ve sahiplik yoğunlukları ile finansal sıkıntı arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya yönelik olarak literatürde yapılan araştırmalar mevcuttur.  

Simpson ve Gleason (1999) çalışmaları ile banka sektörü için finansal sıkıntıyı 
araştırmışlardır. Çalışmada sahiplik ve yönetim kurulu yapısı ile firmaların faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için hayati öneme sahip içsel kontrol mekanizmaları arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 300 tane firma üzerinde yapılan 
araştırmalar sonucunda CEO ve yönetim kurulu başkanının aynı kişi olması durumunda 
firmanın finansal sıkıntı ihtimalinin düştüğü belirlenmiştir. Ancak diğer faktörlerin 
finansal sıkıntı üzerine herhangi bir anlamlı etkisi bulunmamaktadır.    

Ağaoğlu (2002) araştırmasında yönetim nedeniyle başarısızlığa uğramış olan 
işletmeleri incelemiştir. Araştırmada finansal sıkıntı yaşayan işletmelerin genellikle tek 
bir yönetici tarafından yönetildiği ya da bu işletmelerin yönetim kurullarının etkisizliği 
tespit edilmiştir. Araştırmada yönetim başarısızlığı incelenmiş ve işletme yönetiminin 
beceri seviyesinin düşüklük oranı %90 dolaylarında olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmaya göre bu işletmelerde yer alan yöneticilerin öngörü kabiliyetleri 
bulunmamaktadır ve bu oran %44 seviyelerinde tespit edilmiştir.  

Lee ve Yeh (2004) araştırmalarında Tayvan Borsası’na kayıtlı, aynı endüstriye ve 
aynı büyüklüğe sahip 45 tane işletmenin Asya Finansal Kriz dönemleri olan Ocak 1996-
Aralık 1999 arasındaki verilerini analiz etmiştir. Yöntem olarak lojistik regresyon 
modelleri kullanılmış olup, finansal sıkıntı olasılıkları her bir lojistik regresyon modeli 
ile tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Tayvan Borsası’na kayıtlı işletmelerin 
diğer ülkelere benzer şekilde tipik aile sahipliğinde olduğu tespit edilmiştir. Kontrol 
hakları ile nakit akım hakları arasında yüksek derecede bir ayrım söz konusu ise hâkim 
hissedarların işletme yöneticileri üzerindeki baskısı artacak ve bu sebeple işletmenin 
borca bağlı hisse rehin oranı artacaktır. Bu durum bir sonraki yıl için işletmenin finansal 
sıkıntı olasılığını arttırabilecektir. Lojistik regresyon modelleri ile tahmin edilen 
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örneklemde, borç rasyoları ve finansal performans arasındaki ilişkide de benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre işletmelerin %63.09’u finansal sıkıntı içine girerken, 
%23,68’i tekrar finansal sağlığına kavuşmaktadır. Araştırmaya göre işletme kontrolünü 
elinde tutan hissedarlar kamulaştırmanın uzatılması ile birlikte kötü yönetime rağmen 
finansal başarısızlığın bertaraf edileceğini öne sürmektedir. Asya Finansal Krizi 
sürecindeki ekonomik resesyon ve kötü makroekonomik koşullar nedeniyle finansal 
sıkıntılar artış göstermiş ve kamulaştırma yanlısı hissedarların çabalarına rağmen 
finansal başarısızlık önlenememiştir. Buna ek olarak Tayvan iflas yasası, kontrolü 
elinde tutan hissedarların yönetimden uzaklaştırılmasını da içermemektedir. Bu sebeple 
kontrolü elinde tutan hissedarların finansal sıkıntı maliyetlerini azaltmak ve işletmenin 
hayatta kalmasını sağlamak yönünde yeterli çabaları göstermediği belirtilmiştir.   

Wu (2007)araştırmasında finansal sıkıntı ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Araştırmada aynı zamanda söz konusu ilişkinin elektronik ve 
elektronikdışı işletmelerde farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmada 164 
adet finansal sıkıntıyaşayan işletme ile 312 adet finansal açıdan sağlıklı işletmenin 
verileri kullanılmıştır. İşletmelerin verileri regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre nakit oran, özkaynak kârlılık oranı, net kâr marjı ve alacak 
devir hızı finansal sıkıntının önemli göstergeleridir. Araştırmaya göre nakit akım 
hakları, nakit akım kontrol hakları, yönetim katılımı, kurumsal hissedarların hisse oranı 
ve hisse rehin oranı finansal sıkıntı olasılığı tahminlerini etkilemektedir. Araştırmada, 
finansal sıkıntı tahmin modelinin elektronikdışı işletmelerde elektronik işletmelerine 
göre daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.   

Chen (2008) araştırmasında kurumsal yönetim değişkenlerinin finansal sıkıntı 
üzerindeki zaman ölçeği etkilerini incelemiştir. Araştırmacı bu sebeple üç farklı tahmin 
yöntemi üretmiştir. Araştırmada aynı endüstriden 23 tane finansal sıkıntısı olan işletme 
ile 23 tane finansal açıdan sağlıklı işletmenin verileri kullanılmıştır. Araştırmanın 
bağımsız değişkenleri borç oranı, net kâr marjı, hisse başına kazanç ve alacak devir 
süresidir. Tayvan Borsası’ndaki bu işletmeler için yapılan sınıflamalar ve 
seviyelendirmeler işletmelerin kurumsal yönetim derecelerinin ölçümünde 
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kurumsal yönetim ölçütlerinin uzun dönemli 
tahminleri daha anlamlı sonuçlar vermektedir. Tayvan işletmeleri ağırlıklı olarak aile 
sahipliğinde olup, bu nedenle ilgili işletmelerde kurumsal yönetim büyük öneme 
sahiptir. İşletmeler, kurumsal yönetim uygulamalarını finansal sıkıntı olasılıklarının 
tahmininde kullanabilirler ve böylelikle yeni yatırım kararları alabilirler.   

Hui ve Jing (2008) araştırmasındakurumsal yönetim ve finansal sıkıntının dolaylı 
maliyetleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada Çin Borsasına kayıtlı 193 
işletmenin 2000-2006 dönemindeki finansal sıkıntı yaşadıkları dönemler panel veri 
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Dolaylı maliyetlerin gözlemi ve ölçümündeki 
zorluklardan dolayı araştırmacılaroperasyonel performans ile özkaynak piyasa değeri 
arasındaki farkı olağan dönemler ile finansal sıkıntılı dönemleri birbirinden ayırarak 
kullanmışlardır. Araştırmacılar operasyonel performans ölçütleri olarak (Faiz, 
Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)FAVÖK yüzdesi ile net satış gelirlerini 
kullanmışlardır. Kurumsal yönetim değişkenleri olarak sahiplik yoğunluğu, sahiplik 
dengesi seviyesi, kamu sahiplik oranı, CEO ikiliği, yönetici hisse oranı, bağımsız 
yönetici hisse oranı, yüksek maliyetlerin oranı ve finansal dolandırıcılık kullanılmıştır. 
Kontrol değişkenleri olarak da işletme büyüklüğü ve varlık/yükümlülük oranı olarak 
araştırmada yer almıştır. Araştırma sonuçlarına göre sahipler arasında dengeli bir 
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dağılım var ise, finansal sıkıntıdan kaynaklanan dolaylı maliyetler azalma eğilimi 
göstermektedir. Buna ek olarak kamu sahipliği oranı, bağımsız yönetici sahipliği oranı 
ve yüksek maliyetlerin oranı finansal sıkıntıdan kaynaklı dolaylı maliyetler ile negatif 
yönlü bir ilişki içindedir. Araştırmaya göre sahiplik yoğunluğu, CEO ikiliği, 
yöneticilerin hisse oranı ve finansal dolandırıcılığın finansal sıkıntıdan kaynaklı dolaylı 
maliyetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.    

Lu ve Chang (2009) araştırmalarında firma performansı ve kurumsal yönetimin 
finansal sıkıntı olasılığı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya Tayvan 
Borsası’nda kayıtlı 118 adet finansal sıkıntısı olan ve 422 adet finansal olarak sağlıklı 
işletme dâhil edilmiş olup, işletmelerin 1997-2005 dönemine ait verileri analiz 
edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen işletmelerin sektörleri ve büyüklükleri eşdeğerdir. 
İkili lojistik regresyon modelinin kullanıldığı araştırmada modeli açıklamak için 
finansal değişkenler, kurumsal yönetim değişkenleri makroekonomik değişkenler 
kullanılmıştır. Araştırmanın amacı finansal sıkıntıyı öngörecek tahmin modellerinin 
geliştirilmesidir. Araştırma sonuçlarına göre toplam borç/toplam varlıklar oranı ile net 
değer/toplam varlıklar oranı finansal sıkıntı olasılığını açıklamada önemlidir. Yönetici 
katılımı, piramidal yapılar ve muhasebe ya da finans yöneticisinin sürekli değişimi de 
finansal sıkıntı olasılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Oy hakları, kontrole bağlı 
nakit akım hakları, holding ve aile sahipliğindeki işletmelerin finansal sıkıntı ile ilişkisi 
tespit edilememiştir. Tayvan Borsası’ndaki işletmelerde finansal değişkenler ile 
kurumsal yönetim değişkenleri makroekonomik değişkenlere göre finansal sıkıntıları 
daha iyi tahmin etmektedir.  

Zhang ve Gan (2010) 2004-2006 yılları arasında finansal sıkıntı yaşayan 
işletmeler olarak belirlenmiş firmaların verileri ile finansal sıkıntı maliyetlerini ölçmeye 
ve sahiplik yapısı ile finansal sıkıntı maliyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
çalışmışlardır. Finansal sıkıntı maliyetleri çalışmada endirekt maliyet olarak 
adlandırılmaktadır. Shanghai borsası ve Shenzhenborsası’nda işlem gören 66 tane 
işletmeye ait verilerin kullandığı çalışmada veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak 
incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistik sonuçlarına göre finansal sıkıntı maliyetleri 
ortalama % 17,27’dir ve bu maliyetler firmadan firmaya büyük değişiklikler 
göstermektedir. Regresyon sonuçlarına göre diğer kontrol değişkenlerinin finansal 
sıkıntı maliyetlerini anlamlı bir şekilde etkilememesinin yanısıra, Tobin’s Q ile finansal 
sıkıntı maliyetleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
firmanın hakim hissedarı anlamlı bir biçimde finansal sıkıntı maliyetlerini 
etkilemektedir. Bu etki kamu işletmelerinde özel işletmelere göre daha az olmaktadır. 
Sahiplik yoğunluğu ve sahiplik dengelemesinin ise finansal sıkıntı maliyetleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  

Fan, Huang ve Zhu (2013) çalışmaları ile kurumsal faktörlerin iflas hukukunun 
genellikle zayıf olduğu ve finansal sıkıntı durumunda borçluların pazarlık gücünün 
yüksek olduğu gelişmekte olan piyasalardaki finansal sıkıntı yaşayan firmalara etkilerini 
araştırmışlardır. Bu amaçla Çin’de faaliyet gösteren ve finansal sıkıntı yaşayan iki firma 
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre finansal sıkıntı olduğu 
dönemlerde yerel hükümet kalitesi ve kurumsal sahiplik yapısı, finansal performansı 
büyük ölçüde etkilemektedir.  

Hu ve Zheng (2015) araştırmalarında kurumsal finansal sıkıntı derecesi ile 
sahiplik yapısı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada 2000-2008 yılları arasında 
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finansal sıkıntı yaşamış 378 Çin işletmesinin verilerini kullanarak finansal sıkıntı 
derecesi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Kurumsal finansal sıkıntı derecesi işletmelerin 
borç ödeme kapasitesini, kısa dönem likidite kapasitesini, gelişim kapasitesini, risk 
seviyesini, kârlılık kapasitesini, operasyonel kapasitesini ve nakit akış kapasitesini 
yansıtmaktadır. Sahiplik yapısı ve kurumsal finansal sıkıntı derecesi arasındaki ilişkiyi 
ölçmek amacıyla panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
yoğun sahiplik yapısı ile kurumsal finansal sıkıntı derecesi arasında negatif bir ilişki 
bulunmaktadır. Bununla beraber araştırma sonuçlarına göre kamu sahipliği durumu 
işletmelere kurumsal finansal sıkıntı derecelerini azaltma noktasında yardımcı 
olmaktadır. Nakit akım hakları ile kontrol haklarının ayrılması ve kurumsal finansal 
sıkıntı derecesi arasında ise pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Çalışmada aynı zamanda 
Çin özel muamele (Chinese special treatment-ST) sisteminin daha fazla gelişmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Bunun sebebi ise, özel muameleye tabi işletmelerin (ST 
işletmeler) değerli ST işletmeler ve değersiz ST işletmeler olarak sınıflandırmaya tabi 
olabilmeleridir. Bu işletmeler farklı finansal sıkıntı derecelerine sahip olup, eğilimi 
değiştirebilmektedirler. Bu nedenle bu işletmelere eşit şekilde davranılmamaktadır.  

Manzaneque, Priego ve Merino, (2016) araştırmalarında kurumsal yönetimin 
sahiplik yapısı ve yönetim kurulu kompozisyonu gibi mekanizmaları aracılığıyla 
İspanya Borsa’sında işlem gören işletmelerin finansal sıkıntı olasılıklarını 
incelemişlerdir. Araştırmaya 2007-2012 dönemine ait 308 gözlemdahil edilmiştir. 
Eşleştirme yöntemi ile finansal sıkıntısı olan işletmeler ve finansal sıkıntısı olmayan 
işletmeler yarı yarıya sınıflandırılmıştır. Genel iflas modeli işletme başarısızlığını 
tanımlamak için kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan birçok koşullu lojistik model 
yönetim kurulu sahiplik etkisinin ve bağımsız yöneticilerin oranının finansal başarısızlık 
olasılığı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalar 
ile tutarlılık göstermektedir. Bunun dışında araştırmada, yönetim kurulu büyüklüğü ile 
finansal sıkıntı olasılığı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bu 
ters yönlü ilişki yoğun sahiplik yapılarında ve hâkim ortakların bulunduğu durumlarda 
bilgiye ve kaynaklara erişimin geliştirilmesi aracılığı ile farklı bir yönetim formu 
oluşturulması olarak yorumlanmaktadır. Bu sonuç İspanya açısından sahiplik 
yoğunluğunun finansal sıkıntı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını teyit 
etmektedir.  

Udin, Khan ve Javid (2017) sahiplik yapısının finansal sıkıntı ve üzerine etkilerini 
Pakistan için bir ampirik çalışma ile araştırmışlardır. Çalışmada Karachi Borsasında 
işlem gören 146 tane firmanın 2003-2012 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada 
yöntem olarak dinamik genelleştirilmiş momentler yöntemi ve panel lojistik regresyon 
kullanılmıştır. Kurumsal yönetim değişkeni olarak sahiplik yapısının kullanıldığı 
çalışmada,Altman Z skoru ise finansal sıkıntı değişkeni olarak kullanılmıştır. Dinamik 
genelleştirilmiş momentler yöntemine göre sahiplik yapısının firmaların finansal 
sıkıntıları üzerine anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Panel lojistik regresyon sonuçlarına 
göre ise ortaklık yapısında yer alan yabancı hissedarlar ile firmanın finansal sıkıntı 
olasılığı arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak 
çalışan sahipliği ve finansal sıkıntı olasılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca firmada kamu ortaklığı olmasının finansal sıkıntı olasılığı 
ile anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır.  

Wei ve diğ., (2017) araştırmalarında işletmelerin sahiplik yapısı ve finansal sıkıntı 
olasılığı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırmada Tayvan borsasında işlem gören 
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ve finans sektörü dışında yer alan anonim şirketler yer almış olup, işletmelerin 2006-
2014 dönemine ilişkin verileri analiz edilmiştir. İşletmelerde finansal sıkıntı olasılığını 
ölçmek için Altman Z skoru kullanılmıştır. Firma sahiplik yapısı değişkenleri olarak ise 
yöneticilerin hisse sahipliği oranı, kurumsal yatırımcıların hisse sahipliği oranı ve 
yönetim kurulu büyüklüğü araştırmaya dahil edilmiştir.Araştırmanın kontrol 
değişkenleri borç oranı, işletme büyüklüğü (toplam aktifler) ve aktif kârlılık oranıdır. 
Araştırmada yöntem olarak lojistik regresyon modeli kullanılmıştır.  Araştırma 
sonuçlarına görefinansal sıkıntı olasılığı ile yönetici hisse sahipliği oranı arasında 
pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Kurumsal yatırımcı hisse sahipliği ile yönetim kurulu 
büyüklüğü arasında ise negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada borç oranı 
yüksek iken; borç oranının, aktif kârlılık oranının ve işletme büyüklüğünün istatistikî 
olarak anlamlı olduğu ve finansal sıkıntı ile karşılaşma olasılığının yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda aktif kârlılık oranı ve işletme büyüklüğü daha düşük seviyede 
iken, işletmenin yine finansal sıkıntı yaşama olasılığı söz konusudur.    

3. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı; finansal sıkıntı ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Çalışmada 2009-2015 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) Sınai 
Endeksi’nde hisse senetleri işlem gören 112 firmanın verileri kullanılmıştır. Analiz 
kapsamında incelenen firmalara ait finansal veriler Finnet mali analiz 
programından elde edilmiştir. Sahiplik yapısına ilişkin bilgiler ise Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan (MKK) temin edilmiştir. 

Araştırmada toplam 7 adet değişken kullanılmıştır. Bu değişkenlerden 1 tanesi 
bağımlı değişken, 6 tanesi ise bağımsız değişkendir. Çalışmanın bağımlı değişkeni Z 
Altman skorudur. 

Z Altman skoru firmaların finansal sıkıntı (iflas veya finansal başarısızlık) riskini 
ölçmeye yaramaktadır. Finansal sıkıntı, bir firmanın finansal performansının 
zayıfladığını veya bozulduğunu gösteren bir ifadedir. Firmalar finansal sıkıntı ile karşı 
karşıya kaldıklarında bu durum hemen iflas ile sonuçlanmamaktadır. Dolayısıyla 
firmaların iflas sürecine girmeden çeşitli aşamalardan geçmesi beklenir. Bunlar; finansal 
sıkıntıya girmek veya problemle karşılaşmak, başarısızlık kısa vadeli yabancı kaynakları 
ödeyememe iflas olarak sıralanabilmektedir (Sayman, 2012, s. 144).  

Altman (2000) yaptığı çalışmasında X4 değişkeni güncelleyerek Z Altman Skoru 
(ALTMAN) formülünü şu şekilde hesaplanmıştır. Daha sonra yapılmış olan çalışmalarda 
örneğin White (2005), Lu ve Chang (2011), Bonna (2012) gibi yazarlar benzer şekilde Z 
skoru oluşturmuşlardır. 

Z Skoru = X1= +0,717 (Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar)  

                 X2=+ 0,847 (Geçmiş Yıl Karları / Varlıklar)  

                 X3=+ 3,107 (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç / Toplam Varlıklar)  

                 X4= + 0,420 Hisse Senetlerinin Defter Değeri / Borcun Defter Değeri 

                 X5=+ 0,998 (Satış Gelirleri / Toplam Varlıklar) 

Z Altman skorundaki X1 değişkeni, firmanın varlıklar içerisindeki en likit kısmını, 
X2 değişkeni, firmanın kümülatif karını, X3 değişkeni, firmanın varlıklarının etkinliği ve 
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verimliliğini, X4 değişkeni, firmaların finansal başarısızlık durumunda yabancı 
kaynaklarının kaç katı değere sahip olduğunu, X5 değişkeni ise, firma yöneticilerinin 
faaliyet becerisine işaret etmektedir (Sayman, 2012, s. 148). Elde edilen Z skoru 
firmaların finansal başarısızlıkla karşılaşma potansiyelini göstermektedir. Altman 
(2000) çalışmasıyla katsayıları güncelleyerek, Z skoru 1,23’in altında olan firmaları 
finansal başarısızlık riski veya potansiyeli çok fazla olarak ifade etmiştir. 1,23-2,90 
arasında Z skoru bulunan firmalar ise finansal başarısızlık ihtimali belirsiz olup, Altman 
bu firmalar için belirsizlik olduğu için “Gri Bölge” olarak ifade etmiştir. 2,90’dan daha 
yüksek olan firmaların ise finansal başarısızlıkla karşılaşma risklerinin zayıf olduğunu 
belirtmiştir. 

Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler ise Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Bağımsız Değişkenler 

Sermaye Yapısı Yoğunlaşması 
(YOĞUNLASMA) 

En büyük beş ortağın sermaye tutarı, toplam 
sermayeye bölünmüştür 

Kurumsal Yatırımcı Sahipliği 
(KURUMSAL) 

Kurumsal yatırımcıların elinde bulundurduğu 
sermaye tutarı, toplam sermayeye bölünmüştür. 

Yabancı Yatırımcı Sahipliği 
(YABANCI) 

Yabancı yatırımcıların elinde bulundurduğu 
sermaye tutarı, toplam sermayeye bölünmüştür 

Borç Yapısı (KALDIRAC) Toplam varlık içerisinde borç oranıdır. 
Firma Büyüklüğü (VARLIK) Toplam varlıkların doğal logaritmasıdır. 
Halka Açıklık (HAO) Firmaların halka açıklık oranıdır. 

Değişkenlerin birim kök analizi için Fisher ADF Kök Testi kullanılmıştır. 
Çalışmada değişen varyans, otokorelasyon veya birimler arası korelasyonun (yatay kesit 
bağımlılığının) varlığına karşı dirençli olduğu için ve T<N (yıl küçüktür gözlem sayısı) 
durumunda uygulanabildiğinden Beck-Katz (1995) tarafından geliştirilen dirençli 
tahminci kullanılmıştır.  

4. Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında tanımlayıcı istatistiklere ve finansal sıkıntı ile sahiplik 
yapısı arasındaki ilişkiyi gösteren dirençli tahminci sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

  Ort. Medyan S.Std Min Max Göz. 
Say. 

 

 Değişkenler        
 Z Skoru  0,545 1,430 16,13 -486 16,59 784  
 Sermaye Yapısı 

Yoğunlaşması  0,714 0,744 0,174 0,14 1,00 784  

 Kurumsal Yatırımcı 
Sahipliği 0.247 0,194 0.214 0,00 0.98 784  

 Yabancı Yatırımcı 
Sahipliği 0,075 0,021 0,159 0,00 0,98 784  

 Borç Yapısı  0,428 0,422 0,213 0,02 0,88 784  
 Firma Büyüklüğü  19,79 19,62 1,389 16,89 23,8 784  
 Halka Açıklık Oranı 34,81 31,00 0,206  0,01 1,00 784  
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Tablo 2’de çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik sonuçları 
yer almıştır. BİST Sınai endeksinde faaliyet gösteren ve analiz kapsamında incelenen 
firmaların Z Skor ortalaması 0,54’tür. En büyük beş hissedarın sermaye payı ise %74,4; 
kurumsal yatırımcı sahipliği %24,7 ve yabancı yatırımcı sahipliği ise %7,5’tir.  

Tablo 3: Dirençli Tahminci Sonuçları 

Değişkenler Coef. Std. Hata Z değeri P>z 

Sermaye Yapısı Yoğunlaşması  -3.808 1.6221 -2.35 0.019 

Kurumsal Yatırımcı Sahipliği -3.234 .74522 4.34 0.000 

Yabancı Yatırımcı Sahipliği 1.0813 3.1651 0.34 0.733 

Borç Yapısı  -13.828 -13.828 -10.49 0.000 

Firma Büyüklüğü  .39702 .12739 3.12 0.002 

Halka Açıklık Oranı -4.1984 1.5972 -2.63 0.009 

Sabit 3.7927 2.5985 1.46 0.144 

Wald chi2 324.01 

Prob > chi2         0.0000 

R-squared           0.4102 

Tablo 3’te finansal sıkıntı (Altman skoru) ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkiyi 
gösteren dirençli tahminci sonuçları gösterilmiştir.  Finansal sıkıntı değişimin %41’lik 
kısmı sahiplik yapısı ve kontrol değişkenleri ile açıklanmaktadır. Sahiplik yapısı ile 
ilgili değişkenlere ait sonuçlar incelendiğinde en büyük 5 hissedarın sermaye payı, 
kurumsal yatırımcı sahipliği ve halka açıklık oranı BİST Sınai endeksinde yer alan 
firmaların iflas riskini (finansal sıkıntı) veya finansal başarısızlık riskini ölçmeye 
yarayan Z Altman skoru üzerinde etkili olduğu görülmektedir. En büyük beş hissedarın 
sermaye payı ile finansal sıkıntı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
mevcuttur. Yani toplam sermaye içerisinde en büyük beş hissedarın sermaye payının 
artması halinde firmanın finansal başarısızlık riski de artmaktadır. Bir diğer değişken 
olan kurumsal yatırımcı sahipliği ile finansal sıkıntı arasında pozitif istatistiksel olarak 
oldukça anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Toplam sermaye içerisinde kurumsal 
yatırımcıların ortaklık payı artması halinde, bu durumdan firma olumlu yönde 
etkilenerek iflas riskini azalmaktadır. Buna karşın halka açıklık oranı ile finansal sıkıntı 
arasında negatif ve istatistiksel olarak %1 seviyesinde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. 
Başka bir ifade ile halka açıklık oranı arttıkça finansal başarısızlık riski de artmaktadır. 
Ayrıca diğer sahiplik yapısı ile ilgili değişkenlerden yabancı yatırımcıların sermaye payı 
firmaların finansal sıkıntı veya iflas riski üzerinde etkili değildir.  

Kontrol değişkenlerine ait sonuçlar incelendiğinde firma büyüklüğü ve kaldıraç 
oranının firmaların finansal sıkıntı riski üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Firma 
büyüklüğü ile finansal sıkıntı arasında pozitif; buna karşın borç yapısı ile finansal sıkıntı 
arasında negatif ve istatistiksel olarak oldukça güçlü bir ilişki mevcuttur. Başka bir ifade 
ile büyüklük göstergesi olan toplam varlıklarının artması firmaların finansal başarısızlık 
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riskini azaltırken, kaldıraç oranının yükselmesi finansal başarısızlık riskini 
artırmaktadır.  

5. Sonuç 

Z Altman skoru firmaların finansal sıkıntı riskini ölçmektedir. Bu çalışmada Z 
Altman skorunun yükselmesi, düşmesi veya finansal sıkıntı riskinin artması, azalması 
durumunda firmalarda sahiplik yapısının nasıl değiştiği belirlenmeye çalışılmıştır. 
Çalışmada 2009-2015 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) Sınai Endeksi’nde hisse 
senetleri işlem gören 112 firmanın verileri kullanılmıştır.  

Analiz sonuçları incelendiğinde sermaye yoğunlaşması, kurumsal yatırımcı 
sahipliği ve halka açıklık oranının BİST Sınai endeksinde yer alan firmaların finansal 
sıkıntı riski üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Toplam sermaye içerisinde en büyük 
beş hissedarın sermaye payının artması halinde firmanın finansal başarısızlık riski de 
artmaktadır. Benzer şekilde halka açıklık oranı arttıkça finansal başarısızlık riski de 
artmaktadır. Toplam sermaye içerisinde kurumsal yatırımcıların sermaye payının 
artması halinde firmaların iflas riski azalmaktadır. Buna karşın yabancı yatırımcı 
sahipliği ise firmaların iflas riski üzerinde etkili değildir.  

Kontrol değişkenlerine ait sonuçlar incelendiğinde firma büyüklüğü ve kaldıraç 
oranının firmaların iflas riski üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Firma 
büyüklüğünün artması finansal başarısızlık riskini azaltırken, kaldıraç oranının 
yükselmesi finansal başarısızlık riskini artırmaktadır.  

Finansal sıkıntı ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışmanın bir 
takım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle araştırma sonuçları BİST Sınai Endeksi 
açısından değerlendirilmelidir. Gelecek çalışmalarda Z Altman yerine finansal 
başarısızlık riskini ölçen farklı bir modelle benzer bir çalışma yapılabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 

The Altman Z Score is used for measuring the firms’ financial distress probability 
(bankruptcy or failure). Financial distress is an indicator that shows the firms’ financial 
performance has been weakened or in failure. When the firms come face to face with 
financial distress that may not lead to bankruptcy instantly. Therefore, it is expected that 
firms has to get through various phases. These can be aligned as encountering financial 
distress or problem, failure to pay short term liabilities and bankruptcy. 

Method 
The aim of this research is to investigate the relationship between financial 

distress and ownership structure. In this study, 112 firms’ data were used for the time 
period of 2005-2009 which are operating in the Istanbul Stock Exchange (BIST)  
Industrial Index. In the scope of analysis, the financial data of firms’ were obtained 
from the Finnet financial analysis programme. The data of ownership structure were 
obtained from Central Registration Institution. 

Altman (2000) calculated the Altman Z Score by updating X4 variable in his 
study. After this study some researchers such as White (2005), Chang (2011), Bonna 
(2012) also figured out the Altman Z Score in smilar form. 

Z Score = X1= +0,717 (Working Capital / Total Assets) 

      X2= +0,847 (Retained Earnings / Assets) 

      X3= +3,107 (Earnings Before Interest and Tax / Total Assets) 

     X4 = +0,420 (Book Value of Share Certificates / Book Value of Debt) 

     X5 = +0,998 (Sales Revenue / Total Assets) 

Independent variables which are used in our study has shown at table 1. 
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Table.1 Independent Variables 

Ownership Concentration (CONCENTRATİON) The Five Largest Owners’ shares have been diveded to total capital. 
Institutional Investor Ownership 
(INSTITUTIONAL) 

Whole shares owned by Institutional Investors have been diveded to total 
capital. 

Foreign Investor Ownership (FOREIGN) Foregn Investors’ shares have been divided to total capital. 

Debt structure (LEVERAGE) Total debt in total assets. 

Firm size (ASSET) Naturel Logarithm of total assets. 

Free Float Rate (FFR) Free Float Ratio of firms. 

 Fisher ADF root test has been used for the unit root analysis of the variables. In 
this study, because of varying variance is robust to autocorrelation and correlation 
between units, robust estimator which was developed by Beck-Katz (1995) was 
preferred and also robust estimator can be applied to T<N situtation.  

Table 2. Resulst of Robust Estimator 

Variables Coef. Std. Dev. Z Value P>z 

Ownership Concentration -3.808 1.6221 -2.35 0.019 

Institutional Investors’ Ownership -3.234 .74522 4.34 0.000 

Foreign Investors’ Ownership 1.0813 3.1651 0.34 0.733 

Debt Structure   -13.828 -13.828 -10.49 0.000 

Firm Size  .39702 .12739 3.12 0.002 

Free Float Ratio -4.1984 1.5972 -2.63 0.009 

Constant 3.7927 2.5985 1.46 0.144 

Wald chi2 324.01 

Prob > chi2         0.0000 

R-squared           0.4102 

Findings and Discussion 
In the table 2, the results of robust estimator has been shown which explicates the 

relationship between financial distress (Altman Score) and ownership structure. %41 
percent of financial distress change has been explained by ownership structure and 
control variables. When we examine the results of variables of ownership structure, it is 
seen that capital share of the five largest owner, institutional investors’ ownership and 
free float rate affects Altman Z Score that measures the firms’ bankruptcy risk (financial 
distress) or financial failure risk which operates Istanbul Stock Exchange Industrial 
Index. There is a negative and statistically significant relationship between the five 
largest owner and financial distress. Thus, if the capital share of five largest owner 
increases in total capital also probability of financial distress increases A positive and 
statiscally quite significant relationship between institutional investors’ ownership and 
financial distress  also has been detected. In case of increasing capital share of 
institutional investors in total capital, firms are positively affected and probability of 
financial distress decreases. Furthermore, it has been found that there is a negative and 
statiscally significant at %1 relation between free float ratio and financial distress. In 
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other words, if free float ratio increases than also financial distress risk increases. 
Additionally, foreign investors’s capital share doesn’t affect probability of financial 
distress or bankruptcy risk. 

 According to the results of conrol varibles, firm size and financial leverage are 
effective on firms’ financial distress risks. A pozitive relation between firm size and 
financial distress has been observed, in contrast a negative and statiscally quite 
significant relation has been observed between financial leverage and financial distress. 
In another expression, increasing the total assets as an indicator of size, makes lower of 
firms’ financial distress risk but financial distress risk increases when the financial 
leverage up. 

 This study which investigates the relationship between ownership structure and 
financial distress has some limitations. Firstly, the results of research must be evaluated 
in terms of Istanbul Stock Exchange (BIST)  Industrial Index. In future studies, another 
model can be used to measure financial distress risk instead of Z Altman.     
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Özet 

Tarımsal ürünler özellikle gelişmekte olan ülkeler için ödemeler dengesinde cari 
açığı telafi etmek için kullanılan en önemli ihracat çıktısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, akademik literatürde sıkça ele alınmış olan tarım ürünleri ve onu 
etkileyen faktörler çalışmada ele alınmıştır. Bağımlı değişken olarak tarımsal ürünler ve 
bağımsız değişkenler olarak döviz kuru ve petrol fiyatları belirlenmiştir. Bu çalışmada 
döviz kurunun yanında petrol fiyatlarının tarımsal ürünlere olan etkisini ölçmek için 
çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Veri seti aylık olarak Uluslararası Ticaret Merkezi 
(ITC) Trademap veri tabanından alınıp yapılmış olan tüm ekonometriksel analizlerde 
kullanılmıştır. Ayrıca, değişkenler arası uzun vadeli ilişkiyi tespit etmek için Johansen 
eşbütünleşme testi kullanılmıştır. VAR analizi durağan çıktıktan sonra varyans 
ayrıştırması analizi ile etki tepki analizi hangi bağımsız değişkenin diğer bağımsız 
değişkene göre bağımlı değişkeni daha fazla etkilediğini tespit etmek için kullanılmıştır. 
Bu çalışmada yapılan tüm ampirik bulgulara göre gerek petrol fiyatları gerekse döviz 
kurları tarım ürünlerini etkilemiştir ve aralarında uzun vadeli ilişki vardır. Sonuç olarak, 
tarımsal ürünler, uluslararası arenada rekabetin artması için enerji kaynaklarının 
stratejik önemini ve gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Tarımsal üretimin petrol 
kaynakları ile arttırılması, tarımın ülke ekonomisi için stratejik üstünlüğünü arttırıcı bir 

DOI: 10.20491/isarder.2017.359
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unsurdur. Dolayısıyla, petrol kaynakları bulunmayan tarımsal ürün ihracatçısı 
konumundaki ülkeler, petrole dayalı yakıtlar konusunda, tarımsal üretimi destekleyici 
sübvansiyon politikaları geliştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret, Tarım 
Ürünleri, Petrol Fiyatları, Döviz Kurları. 

Abstract 
Agricultural goods are so significant export output in order to compensate trade 

deficit in terms of balance of payments in developing countries.  In this context, the 
impact of oil price and exchange rates on agricultural goods have been discussed in 
this paper. Agricultural good is determined as dependent variable and oil price and 
exchange rates are determined as independent variable. Multivariate regression test is 
implemented in order to reveal the effect of oil price and exchange rates on agricultural 
goods. Data are derived from International Trade Center as monthly and they all used 
in econometrical analysis. Besides, Johansen co-integration test is used to comprehend 
long-term relationship between relevant variables. After determining that the VAR 
analysis is stationary, both impulse response and variance decomposition analysis are 
implemented to reply which independent variable influences more the dependent 
variable comparing other independent variable. In this work, according to all empirical 
results, there is long-term relationship between variables and both oil price and 
exchange rates affect agricultural goods. To sum up, agricultural goods are essential by 
providing energy resources and its strategical importance to increase competition 
among international markets. The production of agricultural goods are so vital via 
petroleum resources which increases strategic advantage of its significance. Therefore, 
agricultural goods exporting countries should develop supportive policy for producing 
agricultural goods due to lack of petroleum resources. 

Keywords: Regional Economics, International Economics, International Trade, 
Agricultural Goods, Oil price and Exchange Rates. 

1. Giriş 
Tarımsal ürünler gelişmekte ülkeler için stratejik öneme sahip ihraç kalemlerinden 

birini oluşturmaktadır. Tarım sektörü Türkiye için önemli bir ekonomik faaliyet 
alanıdır. Türkiye birçok meyve ve sebzenin ticaretinde küresel rekabette önemli bir 
konuma sahiptir (Ataseven ve Güneş, 2008). Arazi ve iklim koşullarının uygunluğunun 
yanı sıra, nispeten ucuz ve bol işgücü kaynaklarına sahip olması, Türkiye’yi tarımsal 
üretimde avantajlı bir konuma taşımaktadır (Niyaz ve Demirbaş, 2011). 

Bununla birlikte, tarımsal ürünlerin birim fiyatları yakın tarihten itibaren 
yükselme eğilimi içerisindedir. Birim fiyattaki bu artış tarımsal üretimin girdi 
kalemlerinin bir fonksiyonudur. Çünkü, tarımsal üretim, enerji fiyatlarına yüksek bir 
seviyede duyarlıdır. Bu bakımdan, tarımsal ürünlerin ihracatı, petrol ithalatını tetikleyici 
bir ekonomik faaliyettir. Petrolün yanı sıra, tarımsal üretim ve tarımsal ürün ihracatı, 
gübre, tohum gibi bir takım ithal ürünlere de bağımlıdır. Bu sebeple, döviz kurundaki 
değişimler, tarımsal üretimin hammadde fiyatlarını etkilemesi sebebiyle, tarımsal ürün 
ihracatını da etkilemektedir. 

Yasa koyucular ve yatırımcılar, uygun politika seçeneklerini ve yatırım fırsatlarını 
değerlendirmek amacıyla tarımsal üretimi etkileyen faktörleri sorgulamaktadırlar 
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(Nazlioglu ve Soytas, 2011). Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin tarımsal ürün 
ihracatlarını etkileyen temel faktörler olan petrol fiyatları ve döviz kuru, 2008-2016 
yılları aralığında Türkiye örneği bağlamında incelenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 
Döviz kuru ve ihracat arasındaki ilişkinin düzeyi konusunda literatürde farklı 

görüşler mevcuttur. Bu konuda iki temel farklı görüş söz konusudur. Bu iki alternatif 
yaklaşımdan ilki olan Standart Teori’ye göre, nedensellik okunun yönü, dış ticaretteki 
değişiklerden reel döviz kuruna doğrudur. Bu yaklaşıma göre, dış ticaretteki bir 
iyileşme, dışarıdan içeriye doğru gelir transferine neden olacağından, yurtdışı fiyat 
düzeyine nispeten yurtiçi fiyat düzeyinde bir yükselmeye yol açacaktır. İkinci yaklaşım 
olan Yansıma Teorisi’ne göre, döviz kurundan dış ticaretteki değişime doğru bir 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İhracat ile döviz kurunun ilişkisinin bir benzeri de 
enerji fiyatları ve ihracat arasındadır. Üretim maliyetlerinin önemli bir kalemi olan 
enerji maliyetleri, ihracat fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, döviz 
kurunun ve petrol fiyatlarının ihracata etkisi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı örneği 
üzerinden incelenmektedir. Türkiye’nin yakın tarihinde iki farklı döviz rejimi 
uygulanmıştır. Çalışmada, dalgalı kur rejimine geçişten sonra dövizdeki değişimin 
etkileri analiz edilmektedir. 

Küresel ekonomik sistemde dalgalı kur rejimlerinin ülke ekonomileri tarafından 
yaygın bir biçimle kullanılagelmesinde 1970’li yılların başında yaşanan ve Bretton 
Woods sisteminin çöküşüyle sonuçlanan süreç etkilidir. 1970’lerden itibaren ulusal para 
birimlerinin dolara sabitlendiği rejimler terkedilmeye başlanmış, bunun yerine, dalgalı 
ve kontrollü dalgalı döviz kuru rejimleri yaygınlaşmıştır. Serbest bırakılan döviz kuru, 
bir ulus ekonomisini ve bu ekonomi içindeki tüm faktörlerin fiyatlanmasını ve 
dolayısıyla maliyetleri doğrudan etkileyen dinamik bir değişken olarak sistem içinde 
kendine yer bulmaktadır. Bu bakımdan, ihracat fiyatları ve hadleri ile döviz kuru 
arasında, benzer şekilde, dinamik bir ilişki söz konusudur. 

Literatürde döviz kuru-ihracat ilişkisini inceleyen ampirik çalışmalar 
incelendiğinde, çalışmaların odak noktasının bu ilişkideki nedenselliği ortaya çıkarmak 
olduğu görülmektedir. 2000 yılı sonrasında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki 
döviz kuru-ihracat ilişkisini inceleyen çalışmalarda analizlerin ağırlıklı olarak 
nedensellik ve eş bütünleme testleri üzerine yapıldığı görülmektedir (Arize, Osang ve 
Slottje, 2000; Kale, 2001; Acaravcı ve Öztürk, 2002; Onafowora, 2003; Narayan, 2004; 
Şimşek ve Kadılar, 2005; Karagöz ve Doğan, 2005; Yamak ve Korkmaz, 2005; Gül ve 
Ekinci, 2006; Türkyılmaz, Özer ve Kutlu, 2007; Peker, 2007; Köse, Ay ve Topallı, 
2008; Halicioglu, 2008; Altıntaş ve Öz, 2008; Tarı ve Yıldırım, 2009; Adeniyi, 
Omisakin ve Oyinlola, 2011;  Hall ve Diğ., 2011; Çavdar, 2011; Okay, Baytar ve 
Sarıdoğan, 2012; Taşpın ve Karabulut, 2013; Keskingöz, 2015). Bunun yanında, Zengin 
(2000) Vektör Otoregresyon Analizi uygulamıştır. Diğer birtakım çalışmalarda da 
nedensellik ve eş bütünleme testlerine ek olarak hata düzeltme modeli de kurulmuştur 
(Singh, 2002; Akbostancı, 2004; Karaçor ve Gerçeker, 2012; Kızıldere, Kabadayı ve 
Emsen, 2014). Demirtaş (2014) ise eşbütünleşme testi olarak Gecikmesi Dağıtılmış 
Otoregresif (ARDL) modele dayanan sınır testi yaklaşımını kullanmıştır. Bu 
çalışmaların çoğunluğu, reel döviz kurları ile dış ticaret hadleri arasında 
eşbütünleşmenin varlığını doğrulamaktadır. Ancak regresif ilişkinin dış ticaret 
hadlerinden reel döviz kuruna doğru bir nedensellik ihtiva ettiğini ortaya koyan 
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çalışmalar da mevcuttur (Gül ve Ekinci, 2006; Türkyılmaz, Özer ve Kutlu, 2007; 
Çavdar, 2011). Bununla birlikte, nedenselliğin yönünün reel döviz kurundan dış ticaret 
hadlerine doğru olduğu bulgularına ulaşan çalışmalar da regresif ilişkiyi bir öncekilere 
ters yönde kurgulamaktadır (Acaravcı ve Öztürk, 2002; Peker, 2007; Altıntaş ve Öz, 
2008; Tarı ve Yıldırım, 2009; Okay, Baytar ve Sarıdoğan, 2012). 

Dış ticaret hadleri ile döviz kurları arasındaki ilişki tarım ürünleri özelinde ele 
alındığında, Cushman (1983) döviz kurlarındaki belirsizliğin tarım ürünleri ithalatını 
negatif yönde etki ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte Yanıkkaya (2001), reel 
döviz kurlarının tütün ve pamuk ihracat hadlerini etkilediği, ancak, narenciye ve 
kabuklu yemiş ihracat hadleri üzerinde etkili bir faktör olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Batten ve Belongia (1986) ise Amerikan Doları’nın değerinin ABD tarımsal ürün 
ihracatını negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Tarım ürünleri bağlamında döviz 
kuru-ihracat ilişkisi ele alındığında literatürde nedenselliğin döviz kurlarından tarım 
ürünlerine doğru kurgulanması yönünde fikir birliği mevcuttur. 

Tarımsal üretimin önemli girdi kalemlerinden biri olan enerji, toplam maliyetteki 
ağırlıklı etkisiyle tarımsal ürünlerinin yurtiçi fiyatlarını ve dolayısıyla ihracat hadlerini 
etkileyen temel faktörlerden birisidir. Buna karşın, literatürde bu ilişki, döviz kuru-
ihracat nedenselliğini inceleyen ampirik çalışmaların tam aksine, oldukça azdır. Enerji 
fiyatlarında yükseliş, gübre fiyatlarının yanında, nakliye maliyetlerini artırmakta ve 
dolayısıyla tarımsal ürünlerin fiyatlarını yükseltmektedir. Üstelik, biyodizele olan 
talebin etkisiyle, tahıl fiyatları üzerinde pozitif yönlü bir baskı oluşturmaktadır (Bond, 
1983; Mitchell, 2008; Trostle, 2008).  

Tarımsal ürün ihracatının ekonometrik modellerinde, enerji fiyatlarının yanı sıra 
döviz kurunun açıklayıcı değişken olarak tanımlandığı ampirik çalışmalar göreceli 
olarak azdır. Enerji fiyatları ve tarımsal ürün ihracatı arasındaki ilişki, döviz kurunun 
aracı değişken olduğu bir regresyon modeli ile açıklanmaktadır (Harri, Nalley ve 
Hudson, 2009; Nazlioglu ve Soytas, 2011). 

3. Yöntem 
Bu çalışmada, tarım ürünleri ihracatı ile petrol fiyatı ve döviz kuru arasındaki 

regresif ilişki, 2008-2016 yılları aralığında aylık bazda Türkiye’nin tarım ürünleri 
ihracatı, Brent petrol fiyatları ve TCMB’nin ABD Doları kuru istatistikleri kullanılarak 
sınanması amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda oluşturulan hipotez şöyledir: 

H1: Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı, petrol fiyatından ve döviz kurundan 
etkilenmektedir. 

Hipotez-1’de bağımlı değişken olarak ele alınan Türkiye’nin tarım ürünleri 
ihracatına ait veriler, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Trademap veri tabanından 
alınmıştır. Dış ticaret istatistikleri yıllık, 3 aylık ve aylık olmak üzere üç sıklık 
düzeyinde tutulmaktadır. Bu çalışmada bağımlı değişken için seçilen sıklık düzeyi aylık 
verilerdir. Bununla birlikte, çalışmanın bağımsız değişkenleri olan petrol fiyatı ve döviz 
kuru verileri, zaman serisinin sıklık düzeyinin bağımlı değişkenle aynı olmasını 
sağlamak amacıyla birtakım düzenlenmelere tabii tutulmuştur. Öncelikle, döviz kuru 
değişkenini aylık sıklıkta zaman serisine dönüştürülmesi amacıyla, 2008-2016 yılları 
aralığında, her ay için TCMB Günlük ABD Doları Satış Kuru verilerinin ortalaması 
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hesaplanmıştır. Petrol fiyatı değişkeni ise EIA kaynaklarından derlenen aylık düzeydeki 
ABD Doları bazında Avrupa Brent Petrol FOB fiyatı verileri ile temsil edilmektedir. 

Çalışmanın temel hipotezi doğrultusunda, tarım ürünleri ihracatı üzerinde petrol 
fiyatlarının ve döviz kurunun etkisini ölçmek amacıyla çoklu regresyon analizi, ADF 
birim kök testi, eşbütünleşme analizi ve varyans ayrıştırma analizi yapılmıştır. 

4. Bulgular 
Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının bağımlı değişken, döviz kuru ve petrol 

fiyatının bağımsız değişken olarak alındığı çoklu doğrusal regresyon analizinin 
istatistikleri Tablo 1’de verilmektedir. Parametrik analizlerin yapılabilmesi için 
örneklem büyüklüğü n > 30 olmalıdır. Bu çalışmada kullanılan zaman serileri için 
ölçüm birimi sayısı 108’dir. Döviz kuruna dair yapılan, petrol fiyatına dair yapılan 
ölçümler p değerleri 0.00’dır. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru ve petrol fiyatı 
arttıkça, tarım ürünleri ihracatı da artmaktadır. Bununla birlikte, çoklu regresyon 
analizinde varyans patlamasını engellemek amacıyla veriler logaritmaları alınarak 
analize tabii tutulmuştur. 

Tablo 1: Türkiye’nin Tarım Ürünleri İhracatına Dair Çoklu Regresyon 
İstatistikleri 

 p t 
Durbin- 
Watson 

R2 AR(1) 

Döviz Kuru .00 6.52 1.90 .78 0.00 

Petrol Fiyatı .00 3.48 1.90 .78 0.00 

C .00 31.61 1.90 .78 0.00 

Çoklu regresyon analizinde otokorelasyon sorununu önlemek amacıyla, AR(1) 
komutu E-Views programında analize dahil edilmiştir. AR(1) endikatörünün anlamlı 
olması (p=0.00<0.05) regresyon modelinde otokorelasyon sorunu bulunmadığı 
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, çoklu regresyon analizinde otokorelasyon 
bulunmadığına dair bir diğer endikatör Durbin-Watson test istatistiğidir. Durbin-Watson 
testi sonucunda elde edilen değerin 1.90 düzeylerinde olması, optimal düzeye yakın 
olması sebebiyle, çoklu regresyon analizinde otokorelasyon bulunmadığı sonucunu 
desteklemektedir. 

Tablo 1’deki tarım ürünleri ihracatına ilişkin olarak yapılan çoklu regresyon 
analizinin kalıntı grafiği Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 1’de gösterilen kalıntıların 
dağılımının rassal olması, bir diğer ifade ile kalıntıların belirli bir noktada toplanmış 
olmaması, modelde otokorelasyon bulunmadığını doğrulamaktadır.  
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Şekil 1. Otokorelasyon Kalıntı Grafiği 

Çoklu regresyon analizinden sonra, ikinci olarak, değişkenler arası uzun dönemli 
ilişkiyi incelemek amacıyla Johansen eşbütünleşme testi yapılmıştır. Değişkenlerin 
durağanlığı Johansen eşbütünleşme testinin yapılabilmesi için bir ön şart niteliği 
taşımaktadır. Analizlerde kullanılan değişkenler olan tarım ürünleri ihracatı, döviz kuru 
ve petrol fiyatı istatistiklerini oluşturan zaman serilerinin durağan olup olmadığını 
ortaya çıkarmak amacıyla ADF (Artırılmış Dickey-Fuller) birim kök testi yapılmıştır. 
ADF birim kök testinde azami gecikme uzunlukları 2 olarak alınmıştır. Analizin uygun 
gecikme uzunluğu, Serena ve Perron’un (2001) önerdikleri Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 
ile belirlenmiştir.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere, değişkenler verilen hali ile durağan değildir. 
Değişkenlere 1. fark yöntemi uygulandıktan sonra petrol fiyatı ve döviz kuru 
durağanlaştırılmıştır. Ancak tarım ürünleri ihracatı 1. fark alındıktan sonra dahi 
durağanlaşmamıştır. Bu nedenle değişkenlerinin tümünün 2. farkı alınmıştır. 2. fark 
alındıktan sonra her üç değişkenin de durağanlaştırıldığı görülmüştür. 

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi İstatistikleri 

Değişkenler 
Seri 

Durağanlaştırılmadan 
Önce 

Seri 
Durağanlaştırılmadan 

Önce (1. Fark) 

Seri 
Durağanlaştırıldıktan 

Sonra (2. Fark) 

 t /kritik değer(%5)/p t/kritik değer(%5)/p t/kritik değer(%5)/p 

Tarım 
Ürünleri 
İhracatı 

-1,486 / -2,892 / 0,536 -2,857 / -2,892 / 0,054 -2,899 / -2,892 / 0,049 

Petrol Fiyatı -2,158 / -2,888 / 0,222 -6,078 / -2,888 / 0,000 -6,409 / -2,889 / 0,000 

Döviz Kuru 1.216 / -2,888 / 0,998 -6,736 / -2,888 / 0,000 -3,269 / -2,889 / 0,018 
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Değişkenler durağan hale getirildikten sonra, tarım ürünleri ihracatı, petrol fiyatı 
ve döviz kuru arasındaki uzun vadeli bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Bu 
bağlamda yapılan Johansen eş-bütünleşme testinin sonuçlarına göre, Tablo 3’te de 
görüleceği üzere, 2008-2016 yılları arasında Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı, döviz 
kuru ve Brent petrol fiyatı arasında uzun vadeli ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi İstatistikleri 

Hipotezler Özdeğer 
İstatistiği 

İz 
İstatistiği 

Kritik Değer 
(0.05) p 

r=0 0.25 48.45 29.79 0.00 

r=1, r≥1 0.12 18.34 15.49 0.01 

r=2, r≥2 0.04 4.57 3.84 0.03 

Üçüncü olarak, analize tabi tutulan üç değişken arasındaki uzun vadeli ilişkiyi 
daha kapsamlı bir biçimde inceleyebilmek amacıyla Vektör Otoregresif Model (VAR) 
analizi yapılmıştır. Ayrıca, petrol fiyatı ve döviz kuru içsel (endogenous) değişken 
olarak belirlenerek gecikme değerleri (lag order) 1-2 şeklinde belirlenmiştir. Buna ek 
olarak, Johansen eşbütünleşme testinin sonuçları ile çoklu regresyon analizinde ortaya 
koyulan ilişkinin kavramsal bütünlüğünü ortaya koymak amacıyla, AR karakteristik 
polinomunun ters köklerinin dağılımları incelenmiştir. Şekil 2’de görüleceği üzere, AR 
karakteristik polinomunun ters kökleri 1.0 yarı çaplı bir çemberin dahilinde dağılım 
göstermiştir. Dolayısıyla, VAR modelinin durağan hale getirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
En sonunda, uyarım cevap fonksiyonunu da varyans ayrıştırmasını da test ederek hangi 
bağımsız değişkenin bir diğerine göre daha fazla etki ettiği gösterilmiştir. 
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Şekil 2. AR Karakteristik Polinomunun Ters Köklerinin Grafiği 
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Dördüncü olarak, varyans ayrıştırma analizi ile etki-tepki fonksiyonunun varyans 
ayrışması analiz edilerek hangi bağımsız değişkenin, tarım ürünleri ihracatı üzerinde 
daha etkili olduğunu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Tablo 4. Varyans Ayrıştırma Analizi İstatistikleri 

Dönem S.E. Tarım Ürünleri 
İhracatı 

Döviz 
Kuru 

Petrol 
Fiyatı 

1 201237.2 100.00 0.00 0.00 
2 234364.6 99.86 0.00 0.13 
3 234994.7 99.77 0.08 0.13 
4 243707.0 99.38 0.17 0.43 
5 246162.2 99.02 0.17 0.79 
6 246410.4 98.96 0.20 0.83 
7 247258.7 98.90 0.23 0.86 
8 247479.1 98.83 0.23 0.93 
9 247541.2 98.80 0.23 0.95 
10 247616.7 98.80 0.24 0.95 

Tablo 4’te de görüldüğü üzere, tarım ürünleri ihracatını daha fazla etkileyen 
değişken olan petrol fiyatının sonucu 0.95 olarak bulunmuştur. Öte yandan, diğer 
bağımsız değişken olan döviz kurunun sonucu 0.24’tür. 
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Şekil 3. Etki Tepki Analizi Grafiği 
Varyans ayrıştırma analizinin yanı sıra, Şekil 3’te de görüldüğü üzere, etki tepki 

analizi sonuçlarına göre, tarım ürünleri ihracatı dağılımını daha fazla etkileyen bağımsız 
değişken petrol fiyatıdır. 

Yapılan analizler sonucunda Hipotez-1 (Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı, 
petrol fiyatından ve döviz kurundan etkilenmektedir.) kabul edilmiştir. Bununla birlikte, 
ileri düzey bulgular incelendiğinde, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatını, petrol 
fiyatlarının, döviz kuruna göre daha fazla etkilediği bulunmuştur. 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Doğal kaynakların ve tarımsal nüfusun sağladığı rekabet üstünlüğüne sahip olan 
gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin ihracatı, ülke ekonomisi için stratejik bir 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte, tarım, emek yoğun olduğu kadar enerjiye de 
bağımlı bir sektördür. Bir başka ifade ile, tarımsal ürünlerin üretilebilmesi için, enerji, 
önemli girdi kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu enerji ihtiyacının önemli bir 
kısmı, petrolden elde edilen yakıtlardır. Dolayısıyla, petrol, tarımsal üretimin önemli bir 
hammadde kaynağı konumundadır. 

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, tarım ürünlerinin ihracatında petrol 
fiyatları güçlü bir etkiye sahiptir. Literatürdeki birtakım çalışmalarda (Bond, 1983; 
Mitchell, 2008; Trostle, 2008; Harri, Nalley ve Hudson, 2009; Nazlioglu ve Soytas, 
2011), tarım ürünlerinin fiyat bakımından enerji fiyatlarından etkilendiğini ortaya 
koymuştur. Bu çalışmada elde edilen bulgular, tarım ürünlerinin ihracat hadlerinin de 
petrol fiyatlarından etkilendiğini ortaya koyarak bu konudaki sınırlı bilgiye katkı 
sağlamaktadır. Bununla birlikte, ilişkinin gücünün yanında, yönü bir başka göstergedir. 
Tarım ürünleri ihracatının, petrol fiyatlarından pozitif yönlü etkilendiği bulunmuştur. 
Bir diğer ifade ile, petrol fiyatlarındaki artış, tarım ürünlerinin ihracatını artırıcı bir 
etkiye sahiptir. Daha önceki çalışmalara göre, enerji fiyatlarının artması, gübre ve 
nakliye gibi tarımsal üretim girdilerinin fiyatlarının artırmakta ve dolaylı olarak tarımsal 
ürünlerin fiyatlarını yükseltmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgular bu bağlamda 
ele alındığında, petrol fiyatlarındaki artış, tarımsal üretimin girdilerinin ve dolaylı 
olarak tarımsal ürünlerin fiyatını artırıcı bir etkiye sahip iken, yükselen fiyatlarla paralel 
bir şekilde tarımsal ürünlerin ihracatını da artırmaktadır. Oysaki, maliyet kalemlerindeki 
ve ihraç malların birim fiyatlarındaki artış, uluslararası rekabette stratejik dezavantaj 
anlamına gelmektedir. O halde, bu çalışmanın aksi yöndeki bulguları, tarım ürünleri 
ihracatının, artan petrol fiyatlarına doğru orantılı bir biçimde artması sebebiyle, 
uluslararası pazarlardaki ticari üstünlük anlamına gelerek Türkiye’nin tarımsal 
üretimde, rakip ülkelere göre enerji sübvansiyonları bakımından stratejik üstünlük 
sağlayan bir konumda destek sağladığı olarak yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla, bu 
sonuç, tarımsal ürünlerin uluslararası rekabetçiliğinin yükseltilebilmesi için enerji 
sübvansiyonlarının stratejik önemini ve gerekliliğini desteklemektedir. Tarımsal 
üretimin petrol kaynakları ile desteklenmesi, tarımın ülke ekonomisi için stratejik 
üstünlüğünü arttırıcı bir etmendir. Bu bakımdan, petrol kaynakları bulunmayan tarımsal 
ürün ihracatçısı konumundaki ülkeler, petrole dayalı yakıtlar konusunda, tarımsal 
üretimi destekleyici sübvansiyon politikaları geliştirmelidir. Erkan (2012), Türkiye’nin 
geleneksel ihraç tarım ürünlerinde uzmanlaşma düzeyini araştırdığı çalışmasında, 
tarımsal üretimi destekleyici sübvansiyon politikalarının işlenmiş tarım ürünleri lehine 
güncellenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bakımdan, petrole dayalı yakıtlar 
konusundaki teşvik sistemlerinin ve tarımsal destekleme politikalarının, ihraç tarım 
ürünlerinde uluslararası rekabetçilik düzeyinin arttırılması amacıyla, katma değeri 
yüksek işlenmiş tarım ürünlerine yönelik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Extensive Summary 
1. Introduction 

Agricultural products are so important export goods to compensate trade deficit in 
terms of balance of payments in developing countries. However, recently the unit price 
of agricultural goods tends to increase remarkably. An increase in price of agricultural 
production is the function of input item because, agricultural production is sensitive for 
energy prices with high level. For that reason, the export of agricultural products 
triggers the countries’ gasoline imports considerably. Furthermore, both agricultural 
production and exporting its goods are depend mostly on imported fertilizer and seed. 
Therefore, a change in exchange rate can influences the cost of raw material of 
agricultural production as well.  

There are different views and discussion regarding the relationship between 
exchange rate and export volume. Two different opinion exist about the relationship of 
variables. According to standard theory, the direction of the causality is from the change 
of external trade to real exchange rate. According to first approach, recovery of external 
trade causes the flow of income transfer from outside to inside of countries and the 
domestic market prices will increase more comparing to foreign markets. According to 
second approach which is reflection theory, there is causality from exchange rate to 
external trade.  

The similar relationship of export volume and exchange rate is existed for energy 
price and export volume. The one of the most important factor of production cost is 
energy cost which influences export prices directly. The impact of exchange rate and oil 
price on agriculture goods exports are examined clearly. Recently, two exchange rate 
regimes are implemented in Turkey. Change in exchange rate is analyzed after adapting 
floating exchange rate regime in Turkey. 
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2. Methodology 

In methodology part of this paper, econometrical analysis is used including 
multivariate regression, ADF unit root test, Johansen co-integration test, VAR analysis 
Impulse response and variance decomposition. First, the effect of oil price and exchange 
rates on agricultural goods have been discussed in this paper. Agricultural good is 
determined as dependent variable and oil price and exchange rates are determined as 
independent variable. Multivariate regression test is implemented to reveal the effect of 
oil price and exchange rates on agricultural goods. Data are derived from International 
Trade Center as monthly and they all used in econometrical analysis.  

Besides, Johansen co-integration test is implemented to determine long-run 
linkage among relevant variables. After determining that the VAR analysis is stationary, 
both impulse response and variance decomposition analysis are used to comprehend 
which independent variable affects more the dependent variable comparing other 
independent variable. In this paper, according to econometrical findings, there is long-
run linkage among variables and both oil price and exchange rates influence agricultural 
goods.  

3. Findings 

First, multivariate regression is used to determine the impact of agricultural goods 
on oil price and exchange rates. The logarithm of data is taken to prevent variance 
booming. According to results of multivariate regression, score of p-value for oil price 
is 0.00 and p-value for exchange rate is 0.00 which is significant findings. Thus, there is 
positive correlation between oil price, exchange rates and agricultural goods.  

There is no autocorrelation and the evidence are; Durbin Watson test is scored as 
1.90 which is closest to 2. Second proof is the score of AR(1) is 0.00 which should be 
less than 0.05 to comprehend that there is no autocorrelation. The last proof is residuals 
distributed randomly which is demonstrated at Figure 1 above. On the other hand, the 
score of @trend is more than 0.05 that there is no spurious relationship between 
variables. Therefore, the multivariate regression model is correct and accepted as true. 

Afterwards, time series analysis is implemented such as Johansen co-integration 
test to comprehend long-term relationship between variables. Firstly, ADF unit root test 
is used to determine that the series is stationary or not. According to test results of ADF, 
the series are not stationary at I(0). After converting from I(0) to I(1) it scored as 
stationary except the series of agricultural goods. For that reason, all series are 
converted from I(1) to I(2) including the series of agricultural goods. Consequently, all 
series are converted as stationary at Table 2. Above. According to co-integration test 
results there is long-term relationship between oil price, exchange rates and agricultural 
products which is scored as 0.00, 0.01 and 0.03.  

Finally, VAR analysis is implemented to execute impulse response and variance 
decomposition analysis. VAR is stationary that all points are remained within the same 
circle at Figure 2. above. According to results of impulse response and variance 
decomposition analysis oil price influence more the agricultural good in comparison 
with exchange rate which is scored as 0.95. In the light of this findings, government 
should concentrate more on alternative energy resources such as wind power, solar 
energy to compensate the deficit of trade.  
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4. Conclusion and Discussion 

To sum up, agricultural goods are essential by providing energy resources and its 
strategical importance to increase competition among international markets. The 
production of agricultural goods is so vital via petroleum resources which increases 
strategic advantage of its significance. Therefore, agricultural goods exporting countries 
should develop supportive policy for producing agricultural goods due to lack of 
petroleum resources.  

According to empirical results of this work, the price level of oil carry weight in 
terms of exporting agricultural products. Some working paper and academic article have 
mentioned about agricultural product, oil price and exchange rate. According to 
research results of Bond (1983), Mitchell (2008), Trostle (2008), Harri, Nalley and 
Hudson (2009) and Nazlioglu and Soytas (2011) both oil prices and exchange rate 
affects agricultural goods which is consistent with this papers’ findings.  

A rise in energy price triggers the cost of transportation and fertilizer and affects 
the input of agricultural goods in terms of price indirectly. Rising the price level of 
exchange rate and oil price affects the agricultural producer companies negatively and 
due to that fact, they cannot compete in domestic and international market. The 
government should take measures to make the firms and companies as more persevering 
by investing more in alternatives sources including wind power and solar energy. 

 
 

 



Internationalization Process and Entry Strategy of Turkish Furniture 
SMEs: Bursa-Inegol Sample 

Javad ESMAEILI NOOSHABADI 
Yalova University 

Department of Business Administeration 
Yalova, Turkey 

orcid.org/0000-0002-6513-9850 
J.esmaeili67@gmail.com

Mehtap ÖZŞAHİN 
Yalova University 

Department of Business Administration 
Yalova, Turkey 

orcid.org/0000-0003-2527-4166 
mehtap.ozsahin@hotmail.com 

Abstract 
This paper examines the internationalization process of Turkish furniture small to 

medium-sized enterprises located in the Bursa-Inegol zone in terms of some well-
known theories of internationalization. Besides, the survey analyzes different types of 
entry mode used by furniture small to medium-sized enterprises in the international 
markets. Using qualitative exploratory approach, the results suggest that although the 
concept of psychic distance has been a significant issue for six investigated small to 
medium-sized enterprises, none of them followed the original Uppsala model. However, 
the Revised Model of Uppsala has been followed by four furniture cases. Moreover, the 
study illuminates that two investigated SMEs followed Born Global pattern of 
internationalization and two other SMEs followed the Born-again Global model. 
Besides, the results suggest that Turkish furniture small to medium-sized enterprises 
highly use direct export and partly indirect export modes for operating in the foreign 
markets.  
Keywords: Internationalization Process of SMEs; Turkish Furniture 
Internationalization; International Entry Modes; Born Global companies; Uppsala and 
Revised Uppsala Model  

1. Introduction

Furniture sector in Anatolia has exhibited traces from Mesopotamia and Hittite
civilizations which were established in ancient age. Industrialization of furniture making 
in Turkey has begun in the 1970s (Serin et al., 2014). Today furniture sector in Turkey 
has become important knowledge and capital-intensive subsection by the production of 
3% country manufacturing industry. The main reason for this transformation is 
emerging internationalization in the 1990s. With the increase in competition in these 
years, plants that produce at the economy of scale and world standards were established, 
which helped the furniture sector in Turkey to find a good position of selling products to 
both domestic and foreign markets (Serin et al., 2014). According to the Union of 
Chambers and Commodity Exchanges (2014), Turkey has around 1% share of 146 
billion dollars furniture market in the World. Moreover, Turkey is included among 5 
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countries, which have had the most increased export ratio (15%) in recent years. 
Accordingly, furniture sector in Turkey become one of the limited industry sectors with 
no foreign trade deficits since 2001 (TOBB, 2014). 

According to the above discussion, Turkish furniture firms have had a significant 
growth in the foreign markets in the last decade which helped them to find a good 
position among the furniture market leaders in the world. The importance of issue has 
been an incentive for this study to explore and identify the process which is passed by 
Turkish furniture SMEs. As a consequence, the first and the main purpose of this study 
is to examine the internationalization process of Turkish furniture firms located in 
Bursa-Inegol region in terms of some well-known models of internationalization. Bursa 
is among the most efficient cities in the furniture manufacture sector by producing about 
15% of total produced furniture in Turkey. It has a high development dynamics to 
become a significant global furniture center because of its potential geographical 
conditions. Geographical advantage such as its closeness to raw material resources and 
its location on the ancient Silk Road are two important properties that have facilitated 
development for furniture companies working in this region (TOBB, 2014). Although 
there have been done some studies about internationalization process of Turkish SMEs 
or firms (i.e. Erdil, 2012; Karabulut, 2013; Yilmaz et al., 2015; Kunday & Sengüler, 
2015; Bakar, 2014; Karadeniz & Göçer, 2007), less is known about the 
internationalization process of Turkish furniture SMEs. For example, Yardibi (2016) 
recently explored the internationalization process furniture sector in Turkey. Yardibi 
(2016), focuses on the internationalization process which is passed by Turkish furniture 
companies in terms of just one theory of internationalization, namely Eclectic theory. 
Besides, he used quantitative approach by conducting questionnaire to 43 furniture 
companies. However, to add to the research literature, we conduct qualitative 
exploratory research by examining six cases of Turkish furniture SMEs 
internationalization. Besides, the current survey examines some other well-known 
models of internationalization rather than the Eclectic paradigm including the original 
Uppsala, the revised Uppsala, Born global, and Born-again global models. Moreover, 
the type of entry modes that Turkish furniture SMEs used to enter foreign markets will 
be explored. The process of deciding how to enter into international markets or 
selecting the right and appropriate entry mode strategy is a significant issue for all firms 
because it has a long-lasting impact on the success of a firm's international operations 
(Aulakh et al., 1998).  

Based on the previous discussion, we develop the two following research 
questions. (1) “What entry mode strategy did Turkish furniture SMEs select during the 
process of internationalization?” (2) “How does the internationalization process look 
like for Turkish furniture SMEs?” This article adds to the literature by exploring the 
characteristics, strategies, and models of Turkish furniture SMEs internationalization by 
using six case studies in the context of Bursa-Inegol zone. The remainder of this paper 
is structured as follows. First, the survey provides an overview of the literature on the 
related issues of the internationalization process of SMEs include market entry modes 
for international businesses and some well-known models of internationalization. Then, 
it presents the research methods selected for this study. In the next part, the empirical 
findings resulted from an interview with six Turkish Furniture SMEs located in the 
Bursa-Inegol zone will be analyzed and discussed in relation to the reviewed literature. 
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Finally, in the last part, conclusions and suggestions for further research will be 
provided. 

2 Literature Review 

2.1 Market Entry Modes for International Businesses 
Exporting Modes: Exporting has been traditionally regarded as the first step to 

enter foreign markets, serving as a base for the future international expansions and 
developments (Kogut & Chang, 1996). With Export entry modes, products are produced 
in the domestic market or in a third country and then transfer to the host market 
(Driscoll & Paliwoda, 1997). Exporting modes considered being the most used strategies 
for SMEs because of their lack of resources (Dalli, 1995) and their limited degree of 
market knowledge or experience (Root, 1994). According to Hollensen (2007), 
exporting activities can take various forms including indirect export, direct export, and 
cooperative export marketing groups.  

Contractual Modes: In this method, there is an agreement contract between a 
company and an agent, which based on that an agent produces and distributes the 
products in the international markets in return for some sort of economic rents (Kumar 
& Subramaniam, 1997). Past Studies demonstrate that companies with standard product 
and high technology often use contractual agreement strategies (Datta et al., 2009). 
Generally speaking, this method is appropriate for firms that have some kind of 
competitive advantage over other firms but because of some constraints are not able to 
exploit them (Hollensen, 2007). Contract Manufacturing, Licensing, Franchising, 
Management Contracting, and Joint Venture (JV) are different types of this strategy. 

Wholly Owned Subsidiaries: The concept of a subsidiary is not clearly defined 
in the literature. In practice, it refers to a company in which the parent company holds a 
majority of shares or other resources that are controlled. In the case where the subsidiary 
is 100% owned by the parent company is called a wholly-owned subsidiary. Otherwise, 
we talk about a joint venture subsidiary (Wach, 2014). For instance, a majority-owned 
(e.g., 75 percent) joint venture is a contractual entry mode strategy. However, similar to 
a hierarchical mode a company with 75% will have the full control (Hollensen, 2007). 
There are two ways to enter international markets by means of this strategy. The first one 
is "Acquisition" in which the parent company can obtain an established company in the 
host country and use that company for the promotion of its goods. The second one is 
"Greenfield venture" in which the parent company sets up a new operation in the host 
country (Hill, 2007). 

2.2 Theories of Internationalization 
Original Uppsala: Uppsala is a well-known behavioral model of 

internationalization, which has been claimed to be functional for many different 
companies and various conditions (Pedersen & Petersen, 1998). According to Johanson 
& Associates (1994), there are four steps to internationalization. Sporadic or occasional 
export activities, exports through independent representatives or sale agents, the 
establishment of a branch or a sale subsidiary in the foreign country, and finally the 
establishments of a production unit in the foreign country (Johanson & Associates, 
1994). Another feature of the pattern is that internationalization frequently starts from 
foreign markets that are close to the domestic ones in terms of psychic distance, defined 
as factors that make it difficult to understand foreign environments. Factors such as 
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distinctions between domestic and foreign markets in terms of political system, culture, 
and language (Johanson & Associates, 1994). The companies then gradually enter other 
markets that are further away in terms of psychic distance (Johanson & Wiedersheim- 
Paul, 1975). Therefore, firm’s commitment increases gradually with knowledge 
accumulation. As a result, in this way firm can reduce the risk and uncertainty of 
operation in the international markets. 

Revised Uppsala: The revised Uppsala model has two sides. First, markets are 
networks of relationships in which companies are linked to each other in a complex, 
different, and invisible patterns. Therefore, being a member of this network is an 
essential requirement for successful internationalization. Second, established 
relationship provide a potential for building commitment and for learning about the 
markets (Johanson & Vahlne, 2009). As a result, the traditional view that firms 
internationalize by overcoming barriers and starting from countries with lower 
psychical distance has become less significant. Therefore, available network 
connections have a remarkable influence on the specific geographical location or market 
that a company will penetrate. Furthermore, since these business relationships enable 
firms to identify and exploit opportunities, they considerably impact managers’ 
decisions on selecting various types of entry mode strategies in foreign markets. On the 
other hand, learning and commitment are strongly related to identifying opportunities. 
The firm by creating a heavy commitment to the network can gain access to the network 
information and knowledge and as a result, identify or create opportunities for itself. This 
knowledge is only told to the insiders of the network (Johanson & Vahlne, 2009). 

The answer to which market the company will choose is simply a market in which 
the company realizes more business opportunities. Therefore, there will not be a first 
step for the firm internationalization. However, if the company has no valuable partners, 
it may go where that is easier to find partners. These partners already have established 
relationships with local agents or distributors. Finally, when the company has 
established its own relationship with customers then it can bypass agents or distributors. 
In this condition, the short psychic distance will help the company to establish and 
develop its relationships with partners more quickly. Therefore, the short psychic 
distance will be a necessary but insufficient condition for the firm to exploit and identify 
opportunities (Johanson & Vahlne, 2009). 

Eclectic Paradigm: A critical assumption of this internationalization model is 
that international expansion can be described with respect to three factors: ownership 
advantages (O), location advantages (L) and internalization advantages (I) (Dunning, 
1993). In addition to tangible assets, ownership advantage is also manifested by 
company particular ownership of intangible assets in compared to that of competitors 
(i.e. marketing knowledge, technological knowledge, or dominant managerial abilities) 
to coordinate and control its international transactions (Buckley & Hashai, 2008). 
Internalization advantages refer to benefit of transferring the firm's ownership 
advantages abroad within the company's organizational structures (Dunning, 1988). The 
locational advantages relate to host country advantages such as market size, tax system, 
political conditions, infrastructure, education system, appropriate technology, labor 
availability and costs, geographical factors, and natural resources (Dunning, 1977). 
According to the OLI theory, firm’s internationalization will be possible in the 
following way. First, the company must have ownership advantages over other domestic 
companies. If the firm could satisfy the first condition, then it can use its internalization 
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advantages to exploit more competitive advantages over local companies in the 
international markets. If the firm could satisfy the two first conditions, it will be able to 
use foreign country resources, which are called locational advantages (Grillet, 2003). 
Therefore, this approach to internationalization suggests that these three factors must be 
present for international expansion of a firm (Bianchi, 2011). 

Revised Eclectic Paradigm: Dunning later redefined and extended the subject 
matter of the OLI paradigm to cover all value-creating activities, not just international 
production exclusively. Therefore, Dunning (1988), added alternatives for FDI in his 
Model. With this change, Dunning provided a broader model of internationalization, 
which is a severe break with the former formulations of the paradigm (Pederson, 2003). 
According to the model, internationalization can be done through FDI by building a 
subsidiary in the host country; internationalization can be done through export by some 
agents or distributors; or internationalization can be done by arrangements that need 
some level of close collaboration between two or more parties (contractual agreements) 
such as joint ventures, co-production, or licensing. Dunning proposes that export or 
trade mode replaces with direct investment mode when there is no locational advantage. 
However, it is interesting that Dunning admits the presence of internalization 
advantages, meaning that there are some advantages to keeping control over the 
distribution channel through export mode. The only possible interpretation is that 
Dunning thinks of export by means of a sales subsidiary in the importing country. In 
cases where there is neither I advantages nor L advantages, contractual resource transfer 
by franchising, licensing, or other sorts of bilateral agreements (Pederson, 2003). 

Born Global: According to the definition, a born global company is a business 
organization that seeks to acquire superior performance in the international markets 
from the application of knowledge-based resources to the sale of outputs in multiple 
countries, from or near the inception (Knight & Cavusgil, 2004). Besides, the concept of 
born-again global companies has been presented more recently. This concept involves 
companies that worked for a long time in the domestic markets, but they suddenly 
entered foreign markets and internationalized at a great speed (Bell et al., 2001). 
However, for the born global firms the time that the firm passes from the local 
foundation to the first entry in the international markets is fewer than three years (Autio 
et al., 2000). Normally, the number of employees in these firms is less than 500 and the 
annual sales are under $100 million. Their reliance is on producing and developing 
unique and innovative products through cutting-edge technologies (Hollensen, 2007). 
Even though these companies compared to the large international firms are lack of 
resources, but their advantage rests on learning from alliance network relationships 
(Contractor, 2007). They often built partnerships in the form of hybrid structures 
(licensing, franchising, or joint ventures) to overcome their lack of experiences (Oviatt 
& McDougall, 1994). Another factor related to the born global firms is that often 
founder, owner, or CEO operates the company and makes the decisions personally. 
Therefore, because of their flexible operating procedures, Born Global firms can react 
more rapidly than established firms when confronting with various market conditions 
(McDougall & Oviatt, 1997).  

3. Methodology 

This study employs a multiple case study approach (Yin, 2014) focusing on six 
Turkish furniture SME located in the Bursa-Inegol zone. Using a case study approach 
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the survey try to develop further insights, to gain a more in-depth approach into how the 
internationalization of these SMEs occurs, and also to determine whether 
internationalization theories apply to the furniture SMEs. This approach should assist in 
advancing our understanding of the internationalization of SMEs and the finer details 
about how they embrace their internationalization process, what entry mode they use, 
and how this compares with the other SMEs or firms in other industry sectors. Besides, 
the purpose of this research would mainly be exploratory. Exploratory research is 
related to a phenomenon that we do not have enough knowledge or information about, 
such as an undiscovered or new subject, which only a few studies already have been 
conducted about it (Yin, 2003). By using exploratory elements, which are the interview 
with owners of furniture SMEs and the review of the related literature, the study tries to 
draw a better picture of the internationalization process of Turkish furniture SMEs. 

The qualitative research approach was adopted because it is appropriate when the 
researchers have no previous understanding of the phenomenon (Bogdan & Taylor, 
1987).  As  a  result,  through  qualitative  approach  researchers  can  achieve  a  closer 
observation of the behavior of a firm (Firestore, 1993), discover the true inner meaning 
and new knowledge about it (Zikmund & Babin, 2010), and thereby describe, decode, 
and translate a certain naturally occurring phenomenon in the social world (Van 
Maanen, 1983). Therefore, the selected qualitative research approach helped authors to 
provide a deeper understanding of the internationalization process of Turkish furniture 
SMEs. According to Silverman (1993), there are four qualitative methods: observation, 
analyzing texts, interview, and recording and transcribing. Three of them were used for 
the current research including observation, interview, and recording and transcribing.  

This study uses both primary and secondary data gathering methods for collecting 
data to provide better answers to the research questions. First, research started by 
reviewing and collecting secondary data about internationalization process of the firms 
from related journals, websites, and books. Then, primary data was collected by 
conducting face to face interviews with owners and managers of furniture SMEs that 
already had a presence in international markets. The gathered data from the interviews 
and the complementary data extracted from the secondary resources enabled the authors 
to identify, understand and analyze the internationalization process of investigated 
SMEs within the international markets. 

The interview questions were divided into two parts: First, respondents were 
asked to provide information about the profile as well as the growth of their SMEs in 
the international markets. For this section, a table was designed including four parts: the 
name of the countries that the firm entered, year of the entry to those countries, type of 
the first entry mode adopted for each country, and finally, changes in the operation 
modes during the later stage of internationalization. The table enabled the authors to 
explore more accurately the process of internationalization which is passed by the six 
furniture case studies. The second part was related to the internationalization specific 
questions. All of these questions were designed open-ended in order to participants feel 
free at the time of answering questions. The interviews were audio recorded, 
transcripted, and translated from Turkish to English. 

It would be superlative to use the whole population in every type of research to 
gather data, however, often it is impossible because of some restrictions. In practice, 
external factors such as time and financial resources may limit the collection of 
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information (Robson, 2002). Because of these restrictions, this study used convenience 
sampling technique for selecting eligible furniture SMEs. Eisenhardt (1989), suggests 
that four to ten cases are enough to provide material for analysis. For this study, six 
Turkish furniture SMEs were targeted that geographically were near and accessibility to 
the owners of those SMEs was convenient. These case studies were selected according 
to the following criteria: (1) Turkish furniture SMEs located in Bursa-Inegol zone. (2) 
Turkish furniture SMEs which are already internationalized and have a presence in 
foreign markets. Selected SMEs are coded from C1 to C6. Interviews were conducted 
with the owners and managers of these six SMEs. Owners are the most relevant source of 
information for the researched area since they are directly involved in the decision-
making process regarding the export activities of the SMEs. Respondents’ length of 
work in the furniture SMEs varies from 7 to 19 years. This indicates that they had 
enough experience to satisfy the objectives of this study.  

Table 1. Profile of six furniture SMEs 
Name Of 
The Firm 

Year Of 
Foundation 

Year Of 
Internationalization 

Number of Full-
Time Employees 

Foreign 
Sales/Total 
Sales Rate 

Number of 
Foreign  
Markets 

C1 2007 2011 23 10% 1 
C2 2005 2008 140 25% 5 
C3 1964 2002 28 40% 11 
C4 2004 2009 35 40% 10 
C5 2004 2007 65 35% 15 
C6 2009 2009 30 100% 15 

Source: Interview (2016) 

As this survey only investigated six case study organizations, we argue that this is not 
generalizable to the population of Turkish furniture SMEs which internationalize; however, 
we do argue that our results display analytical generalization (Yin, 2014) where our results 
can be compared and generalized against theories in the area. 

4. Analysis and Discussion of the Findings 

Entry Mode: Deciding how to enter target markets has been a critical issue for 
SMEs because different entry modes have different consequences for them. Turkish 
furniture SMEs used highly direct export and sporadically indirect export modes for 
operating in foreign countries. Four out of six SMEs only used direct export as the first 
entry strategy including C2, C4, C5, and C6 SMEs. Therefore, the managers of these 
SMEs preferred to make direct contact with foreign customers and distributors. Besides, 
the owner of C1 SME chose indirect export as the first mode. These five SMEs had no 
change in the operation modes in later stages. However, C3 SME started 
internationalization using the indirect export from Greece and in the later stage added 
direct mode. For other markets, C3 SME mainly used direct export. Furthermore, 
investigated furniture SMEs had not any kind of Foreign Direct Investment (FDI) 
activity in international markets. 
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Table 2. Internationalization of Six Turkish Furniture SMEs 
Name of 
The Firm 

International Markets Type of the First 
Entry Mode 

Changes in 
Operation Mode 

in Later 
Stages 

C1 Azerbaijan (2011) Indirect Export No change 
C2 Azerbaijan (2008); Libya (2008); Saudi   

Arabia (2008); UAE (2008); Algeria (2008) 
Direct Export No Change 

C3 
 

Greece (2002); Kosovo (2002); Albania 
(2002); Jordan (2003); Iraq (2003); Iran 
(2004); Austria (2005); Israel (2005); 

Azerbaijan (2010); Libya (2010); 
Kazakhstan (2011) 

Indirect & 
Direct Export 

Change From 
Direct to 

Indirect or the 
Reverse for 

Some Countries 
C4 Iraq (2008); Iran (2010); Azerbaijan (2011); 

Jordan (2011); Algeria (2011); Macedonia 
(2013); UEA (2014); Austria (2014); Oman 

(2015); Israel (2015) 

Direct Export No Change 

C5 Azerbaijan (2007); Jordan (2008); Iraq 
(2010); Libya (2010); Oman (2010); 

Kosovo (2011); Bulgaria (2012); Saudi   
Arabia (2013); Algeria (2013); UAE 

(2013); Georgia (2013); Germany (2013); 
Palestine (2014); Belgium (2015); France 

(2015) 

Direct Export No Change 

C6 UAE (2009); Iran (2009); Azerbaijan 
(2009); Libya (2010); Germany (2010); 

France (2010); Swiss (2011); Netherland 
(2011); Austria (2011);Saudi   Arabia 

(2011); Oman (2012); Belgium (2012); 
Georgia (2012); Jordan (2012); Israel 

(2015) 

Direct Export No Change 

Source: Interviews (2016) 
4.2 Theories of Internationalization 

Original Uppsala: Based on the original Uppsala or the stage internationalization 
model, SMEs gradually expand their operations and commitment to foreign markets by 
acquiring knowledge and experience. They start the process by sporadic export, then use 
direct export, then establish a foreign sales subsidiary, and finally produce products in 
the foreign markets (Johanson & Associates, 1994). This has not been the case for six 
investigated Turkish furniture SMEs. All SMEs only used direct and indirect export 
modes that are considered as the first and the second stages of the Uppsala model, and 
they did not increase their commitment further in the international markets. Besides, the 
six SMEs not only used experiential knowledge but also some other methods in order to 
gather data and information about potential foreign markets opportunities. For all cases, 
attending in the network relationships seems to be the most valuable source of acquiring 
knowledge. Some managers also discussed that they acquired related knowledge from 
valid furniture publications and magazines (C2; C4). Therefore, results are not in line 
with the study conducted by Johanson & Vahlne (1977) that argues the right way of 
gaining market knowledge is just by learning from experiences step by step. 
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Moreover, the stage model argues that internationalization often begins from 
foreign countries which are near to the local country especially in terms of the psychic 
distance. The companies would then gradually enter other markets with greater psychic 
distance (Johanson & Wiedersheim- Paul, 1975). This process seems to be true to a high 
extent for Turkish furniture SMEs investigated in this study. The regional markets such 
as Azerbaijan, Iran, Arab countries, Greece, Kosovo, and Albania were the first choices 
of the Turkish furniture SMEs. In addition to the proximity of those countries to Turkey, 
Azerbaijan and partly Iran share a similarity in language. Besides, the culture of Turkey 
has similarity with that of Arab countries, Iran, Azerbaijan, and some other neighbor 
countries. After entering short psychic distance countries, then four SMEs (C1; C2; C3; 
C4) gradually started their exports to other markets that were further away in terms of 
psychic distance such as Belgium, France, Germany, Swiss, and Netherland. Although 
the concept of psychic distance has been important for six furniture SMEs, the process 
stopped in the first and second steps of internationalization provided by the original 
Uppsala model. The results are in the same line with Forsgren (2002) findings that the 
model is only applicable at the first stages of the internationalization process. As a 
consequence, the original model of Uppsala does not entirely support 
internationalization process of investigated SMEs. Similarly, Sullivan and Bauerschmidt 
(1990), concluded that the empirical evidence does not support the model, after testing 
the incremental internationalization hypothesis. Recently, one study has been done 
about Internationalization Process of Turkish SMEs by Karabulut (2013) that claims 
Turkish SMEs internationalize gradually as it is explained in the original Uppsala 
theory. Therefore, the result is against to the findings of the current study. 

Revised Uppsala: The revised model of Uppsala highlights the importance of 
network relationships in business activities. Therefore, firms will go abroad based on 
their relationships with important domestic or foreign partners who are committed to 
developing the business through internationalization (Johanson & Vahlne, 2009). 
Through these relationships, companies are able to find business opportunities as well as 
access to existing knowledge in the network. Business relationships have been very 
important for the growth of investigated Turkish furniture SMEs in foreign markets. 
They tried to build more relationships either by their personal activity or by becoming a 
member of local associations in order to access more opportunities for export. 
According to the owners and managers of six furniture SMEs, they made their personal 
relationships mostly by meeting their foreign counterparts in the international furniture 
fairs or exhibitions. Manager of C6 SME believed that travels to different countries also 
helped him to build strong relationships with foreign partners. Moreover, four from six 
companies were a member of IMOS (Inegol Mobilya Sanayicileri Dernegi) including 
C2, C3, C4, and C6 SMEs. Another association was ICCI (Inegol Chamber of 
Commerce and Industry) that C1, C2, C3, and C5 SMEs had the membership. There are 
other important local unions, which SMEs have participated such as Inegol Young 
Businessmen Association, Istanbul Exporters Union, Industrial Trade Center of Turkey, 
and Independent Industrialist and Businessmen Association. According to the owner of 
C4 SME, the most important advantage of network relationships has been the 
guaranteed annually economic growth. C6 SME’s owner argued that access to the 
valuable information about markets and customers’ needs has been the most important 
benefit of networks for the company development. Manager of C3 SME shared the 
same opinion that the business relationships provided them significant information and 
knowledge about the new foreign market opportunities. Manager of C5 SME said that 
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through network relationships they could learn about the types of products that they 
should produce.  

According to the revised model of Uppsala, companies will choose their partners 
where they see opportunities from market to market. Thus, there will not be the first 
step of internationalization as the original model discussed (Johanson & Vahlne, 2009). 
As a result, based on this model the importance of psychic distance and entry mode for 
choosing new foreign markets become less significant than the past. However, authors 
of the model (Johanson & Vahlne, 2009) discuss that if a firm has no valuable partners 
in domestic or foreign markets, it may go where that is easy to connect with final 
customers. Therefore, in this situation, the short psychic distance will facilitate the 
establishment and development of relationships, which is a necessary but insufficient 
condition for identification and exploitation of opportunities (Johanson and Vahlne, 
2009). This can be true for four cases of the sample study (C1; C2; C3; C4). They firstly 
started internationalization from short psychic distance markets such as neighbor 
countries and later developed their activities to both countries with short and long 
psychic distance. For example, in 2002, C3 SME exported its products to Greece, Kosovo, 
and Albania, which are the northwestern neighbors of Turkey. Soon after in 2003, it 
increased its presence in other markets, like Jordan and Iraq the Southern neighbors. In 
2004, C3 SME entered to market of Iran, another country with similarity in culture and 
to some extent language. However, in 2005, the SME started activity in further away 
countries such as Austria and Israel. After five years in 2010, it entered Azerbaijan, 
which is close to Turkey in terms of its culture and language. Finally, C3 SME engaged in 
Kazakhstan a northwestern neighbor of Turkey in 2011. C4 SME started 
internationalization from neighbor countries such as Iran, Iraq, and Azerbaijan. Later 
the SME entered the market of countries with longer psychic distance such as UAE, 
Austria, Oman, and Israel. The first export activity of C5 SME was to Azerbaijan, a 
neighbor country with high similarity in language. Other neighbor countries were Iraq, 
Kosovo, and Bulgaria. However, C5 SME later increased its international activities to 
countries with greater psychic distance such as Germany, Belgium, and France. C6 
SME started internationalization from neighbor countries such as Iran and Azerbaijan 
and then exported to further away countries such as Swiss and Netherland. 

Therefore, at first, these four SMEs had no strong position in the network. They 
started internationalization from countries with more proximity to Turkey in terms of 
language, culture, and geographical distance. Then, when they found a stronger position 
in the networks they entered into further away markets, where they would see more 
opportunities such as Germany, France, Austria, Swiss, and so on. It seems that the 
other two furniture SMEs (C1; C2) did not follow opportunities in the further away 
markets because they still are working in the first markets they entered. 

Eclectic Paradigm: The main assumption of the original Eclectic or OLI model is 
that Foreign Direct Investment (FDI) can be explained by satisfying three variables, 
which are Ownership, Location, and Internalization advantages (Dunning, 1977). By 
FDI companies will have more control on the markets, thus, they will be able to perform 
their programs in the way they like. However, furniture cases had not any kind of 
Foreign Direct Investment (FDI) activity in other countries. Some managers argued that 
Turkey itself is an appropriate place for foreign companies to conduct FDI. The owner 
of C1 SME stated that since Turkey is a fast developing country with a large market size, 
low rent, low energy expenses, and particularly a rich source of raw material, thus it is a 
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suitable country for the FDI. Manager of C6 SME expressed that they will start FDI 
only if a foreign country can provide a better condition for investment than Turkey. 
Therefore, results do not support the original eclectic paradigm of internationalization. 

Revised Eclectic Paradigm: In the original Eclectic paradigm, the model only 
addresses one particular form of internationalization, namely FDI. However, in the new 
model, eclectic theory extended to cover other alternative entry modes such as export 
and contractual agreements. According to the model, internationalization can be done 
by FDI if three kinds of ownership, location, and internalization are prepared for 
companies (original model). When firms have ownership and internalization advantages 
they can go foreign markets through export mode by means of a sales subsidiary in the 
importing country. When the company only possesses ownership advantage, 
internationalization can be done by contractual agreements such as licensing, 
franchising, and joint venture (Pederson, 2003). Even though the six furniture SMEs 
used direct and indirect export modes, however, they had not any sales subsidiary in 
foreign markets. For example, C1 manager selected indirect export entry mode. C2 
owner chose direct export entry mode to engage in five foreign markets with no changes 
in the operation modes during the later stages. For C3 SME exports are conducted 
through two modes: directly through a domestic distributor or indirectly through agents 
who are working in Turkey. C4, C5, and C6 SMEs entered international markets 
directly with importers or distributors, while domestic agents are not commonly used. 
Besides, they did not use other types of entry modes suggested in the model such as 
export and contractual agreements. Therefore, the revised eclectic model also does not 
support internationalization process of the furniture SMEs. As a result, the finding of this 
study is in the same line with Dunning’s argumentation (1988) that the paradigm has little 
predictive power for individual firms. Findings support results provided by Karabulut 
(2013) that Turkish SMEs have focused more on exporting than other modes of 
internationalization. 

Born Global: According to the definition, a firm can be Born Global or 
international new venture if the firm pursues a vision of becoming a global actor rapidly 
from or near its inception without any preceding long-term domestic operation (Knight 
& Cavusgil, 2004; Oviatt & McDougall, 1994). Some studies (Autio et al., 2000; 
McDougall & Oviatt, 2000), argue that for Born Global Companies the period from 
domestic establishment to first foreign market entry is often fewer than three years. C1 
and C2 SMEs started their internationalization four and three years after their inception, 
but then the process stopped in the first markets. C3 SME began foreign activity 38 
years after working in the domestic markets but then had a rapid growth in 11 countries 
from 2002 to 2011. C4 SME started internationalization 5 years after foundation and 
exported its products to 10 countries with a fast rate from 2008 to 2015. C5 SME 
engaged internationalization after 3 years working in the domestic market. The speed of 
internationalization has been faster for C5 SME by the presence in 15 foreign markets 
from 2007 to 2015. Finally, C6 SME is the only case that had not any domestic activity 
and started internationalization right from the inception. C6 SME has the fastest speed 
rate of internationalization among six furniture SMEs by activity in 15 international 
markets from 2009 to 2015. 

Reliance on cutting-edge technology in the development of a relatively unique 
product is another characteristic of Born Global firms (Hollensen, 2007). Findings of 
this study show that even though the investigated furniture SMEs produce various 
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ranges of products, they mostly focused on specific furniture sectors. The specific 
characteristic that facilitated the process of internationalization for six examined 
furniture SMEs has been the quality of their products. According to the owner of C1 
SME, innovation in production was another important factor. For C2 and C6 SMEs, 
based on their managers’ view, products’ design was important. According to managers 
of C3, C4, and C5 furniture SMEs, the competitive price of products has been a 
significant factor for penetrating into international markets. These facts show that 
furniture SMEs’ managers are aware of the importance of global niche markets. 

Another significant factor of Born Global firms as a business organization is that 
they tend to be managed by entrepreneurial visionaries of owners (Hollensen, 2007). 
According to the managers, the personal characteristics that led them toward 
international markets were entrepreneurial abilities of owners such as risk-taking and 
self-reliance. Besides, based on founders of C3 and C5 SMEs, sociability or the ability 
to connect via social networking was an important personal factor. This factor 
motivated them to connect with more foreign partners and make a stronger relationship 
with them. According to the owners of C2, C4, and C6 SMEs, they also have tried to be 
innovative in furniture markets, and thus manufacture products based on the needs and 
the desires of customers.  

In the Born Global companies, often CEOs or owners make the decisions 
personally (McDougall & Oviatt, 1997). The owner of C1 SME told the decisions that 
he made were not influenced by associations. Five other furniture SMEs’ managers also 
argued that associations have not necessarily influenced their decisions. However, they 
said that they may change their decisions based on the information provided by 
associations or unions. Therefore, there is no organizational routine or internal politic to 
influence managers’ decisions. Moreover, Born Global firms can be characterized by 
being SME with less than 500 employees (Hollensen, 2007) and with more than 25% 
foreign sales revenue from total sales rate (Kuivalainen et al., 2007). All of the six 
furniture SMEs that were examined had less than 500 employees. The foreign sales 
revenue for C1, C2, C3, C4, C5, and C6 were 10%, 25%, 40%, 40%, 35%, and 100%, 
respectively. 

Based on the all above factors and characteristics that are discussed, it seems that 
C5 and C6 SMEs followed Born Global pattern of internationalization. On the other 
hand, findings also indicate that the internationalization process seems to be Born-again 
Global for C3 and C4 SMEs because they worked in the domestic markets for a long 
time and then suddenly had a rapid internationalization. The internationalization process 
of the other two furniture SMEs (C1; C2) followed by stagnation. Besides foreign sales 
revenue for C1 SME was less than 25%. Therefore, they are not considered being 
conformed to Born Global or Born-again Global theories of internationalization. 

5. Conclusion 
This study investigated the internationalization process and the type of entry mode 

strategies that Turkish furniture SMEs used to enter foreign markets in the sample of six 
case studies located in the Bursa-Inegol region. The main purpose of this survey was to 
describe how Turkish furniture SMEs located in this region internationalized. Since little 
attention has been devoted to the internationalization of SMEs in Turkey, this study tried 
to fill this gap by providing a better understanding of the phenomenon. Moreover, less is 
known about the internationalization process of Turkish furniture SMEs. 
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This research shows that Turkish furniture SMEs highly used direct export and 
sporadically indirect export mode for operating in foreign countries. Furthermore, 
investigated furniture SMEs had not any kind of Foreign Direct Investment (FDI) 
activity. They also did not use Contractual or Wholly Owned Subsidiaries in foreign 
markets. Besides, survey results reveal that although the concept of psychic distance has 
been important for six furniture SMEs, none of them followed the stage model of 
internationalization (Uppsala). However, the Revised Model of Uppsala is applicable for 
four furniture SMEs including C3, C4, C5, and C6. At first, these four SMEs had no 
strong position in the network, therefore, they began internationalization from countries 
with more proximity to Turkey in terms of language, culture, and geographical distance. 
Then, when they found better and stronger position in the networks they entered other 
markets with greater physical and psychical distance such as Germany, France, Austria, 
and Swiss. Findings also demonstrate that Eclectic (OLI) paradigm did not follow by 
SMEs because the sample furniture cases had not any FDI activity. Besides, they did 
not have any plan for FDI in foreign markets. The Revised Eclectic model of 
internationalization also is not applicable to furniture companies because they had not 
any sales subsidiary in foreign markets. Furthermore, they did not use other types of 
entry modes suggested in the model such as contractual agreements. Survey illuminates 
that two furniture SMEs, C5 and C6, followed Born Global pattern of 
internationalization because they pursued a vision of becoming a global actor rapidly 
from or near their inception without long-term domestic operation. On the other hand, 
two other SMEs, C3 and C4, followed the Born-again Global model because they 
worked for a long time in the domestic markets and then suddenly had a rapid 
internationalization. 

The scope of this study is limited to the internationalization process of six Turkish 
furniture SMEs located in the Bursa-Inegol zone. There are other highly internationalized 
furniture SMEs in other cities of Turkey such as Istanbul, Izmir, Ankara, and Kayseri. It 
would be interesting to investigate furniture SMEs in these cities to find out whether 
there is any difference between internationalization process them and furniture SMEs 
located in the Bursa. Besides, this survey is conducted on furniture SMEs in Turkey, a 
developing country. In a developed country the internationalization process of SMEs 
may differ. Moreover, in any other industry, the same research may reveal different 
results. So, it would be better to repeat this survey on SMEs operating in other 
industries, in developed countries, and in under-developed countries.  

Last but not least, internationalization is a broad concept that can be influenced by 
unlimited factors. That’s why different kinds of theories have emerged. This study just 
explored some well-known theories of internationalization including Uppsala, revised 
Uppsala, Eclectic, revised Eclectic, Born Global, Born-again Global. However, there is 
no one single accepted theory, which describes and demonstrate the internationalization 
process of all companies. Further research may also investigate other theories of 
internationalization for internationalization process of Turkish furniture SMEs. 
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Özet 
Bu çalışmada, ilgili literatür kapsamında alternatif bir yaklaşım olarak, defter 

değerinin finansal performans ve piyasa değeri arasındaki ilişkideki aracılık etkisi 
yapısal eşitlik modellemesi vasıtasıyla araştırılmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinin 
oluşturulmasında, finansal tablolarda ifşa edilen bilgilerin firma değerini yansıtma 
kabiliyetinin incelenmesinde sıklıkla kullanılan ve kazanç ile defter değerini bağımsız 
değişken olarak göz önüne alan muhasebenin değer ilgililiği modellerinden 
faydalanılmıştır. Hipotezlere dayalı olarak oluşturduğumuz ve aracılık etkisi içeren 
modelde defter değeri aracı olarak kabul edilmiş ve kazanç için tek vekil değişken 
kullanmak yerine F-Skor göstergelerinin bir fonksiyonu olarak finansal performans gizil 
değişkeni kullanılmıştır. Veri setinin oluşturulması için, 2009-2015 dönemi itibariyle, 
Borsa İstanbul’da yer alan ve aktif olarak işlem gören elektrik enerjisi sektöründeki 
firmaların üçer aylık finansal tabloları ve hisse senedi fiyatları kullanılmıştır.  

Model sonuçları defter değerinin, finansal performans hisse senedi değeri 
ilişkisinde aracılık rolüne sahip olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, defter 
değerinin sahip olduğu tam aracılık rolü nedeniyle, finansal performans ile hisse senedi 
değeri arasındaki doğrudan ilişki anlamsız hale gelmektedir. Bu nedenle bulgular 
ışığında Türkiye’de, (a) her ne kadar yatırımcılarının karar alma süreçlerinde birincil 
önceliği olsa da, finansal performansın hisse senedi değerini defter değeri vasıtasıyla 
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dolaylı olarak etkilediğini ve; (b) yatırımcıların kararlarını veya beklentilerini, 
gerçekleşen finansal performansa dayalı olarak defter değerini ve piyasa değerini 
mukayese ederek verdiğini veya oluşturduğunu söylemek yerindedir. 

Anahtar Kelimeler: Aracılık etkisi, değer ilgililiği, F-Skor, finansal performans, 
yapısal eşitlik modellemesi. 

Abstract 
In this study, the mediating role of book value between financial performance and 

market value is investigated by using mediated structural equation modelling as an 
alternative approach in the related literature. The theoretical frame of the study is 
constructed by benefit from the widely used value relevance of accounting models which 
treat earning and book value as exogenous to investigate the ability of information 
disclosed by financial statements to capture and summarize firm value. In the 
hypothesized meditation model book value is considered as a mediator while financial 
performance is used as an exogenous latent variable as the function of F-Score 
indicators instead of using a single proxy for earning. Quarterly announced accounting 
numbers and prices of active firms operating in Turkish electric power industry listed 
and traded on Borsa Istanbul between the years of 2009-2015 are used in construction 
of the dataset.  

The results of the model indicate that book value mediates the impact of financial 
performance on stock value. In other words, full mediator role of the book value makes 
the direct relationship between financial performance and stock value insignificant. 
Therefore, according to the findings, it is fair to say that (a) the effect of financial 
performance on stock value occurs indirectly through book value even financial 
performance has a primacy in investors’ decision making process and thus (b) investors 
make their decisions or shape their beliefs by comparing the book value with market 
value in the frame of realized financial performance in Turkey. 

Keywords: F-Score, financial performance, mediating role, value relevance, structural 
equation modelling.  

Giriş 
Yatırım kararları, geçmişten itibaren elde edilen bilgiler üzerine kümülatif olarak 

oluşan algının bir sonucudur. Diğer bir ifadeyle yatırımcılar, yeni ifşa olanlar da dahil 
elde ettikleri bilgileri yorumlamak suretiyle, beklentilerindeki değişikliğe dayanarak 
karar veriler. Al, sat ya da tut olarak genelleştirilebilecek yatırımcı davranışları ise, 
şirketlerin piyasa değerlerinin oluşmasında temel teşkil eder.  

Hiç şüphesiz ki muhasebe bilgisi, yatırımcıların kararlarında kullandıkları 
sinyallerin başında gelmektedir2. Yatırımcılar, açıklanan finansal tablolara dayalı olarak 
şirketlerin durumunu yorumlarlar ve geleceğe yönelik beklentilerini şekillendirerek 
davranış sergilerler. Bu bağlamda, yatırım karaları açısından iki boyut ön plana 
çıkmaktadır. Birincisi, uygulanan finansal raporlama çerçevesine dayalı olarak mevcut 
muhasebe bilgi sisteminin ürettiği çıktıların değer ilgililiğidir. İkincisi ise, açıklanan 

                                                
2 Her ne kadar, ilgili literatürün günümüzde ulaştığı entelektüel birikim muhasebe bilgisinin çerçevesini 
genişletmişse de, yani finansal olmayan bilgileri de raporlanması gereken birer unsur olarak tanımlama 
yoluna gitmişse de (Okan Gökten ve Marşap, 2017); biz bu çalışmada muhasebe bilgisinin çerçevesini, 
parasal olarak ifade edilen finansal bilgiler olarak kabul ediyoruz. 
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muhasebe bilgilerinin, diğer bir ifadeyle finansal tablolarda yer alan tutarların, hızlı ve 
net bir yorumlaya imkan tanıyacak şekilde analize tabi tutulmasıdır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, finansal tabloların kalitesini genel 
çerçevede finansal bilginin güvenilirliğine ve ihtiyaca uygunluğuna dayandırmaktadır. 
Finansal tablolarda yer alan bilgiler ile şirketlerin piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi 
ifade eden muhasebenin değer ilgililiği kavramı ise, esasen bilginin güvenilirliği ve 
ihtiyaca uygunluğu arasındaki optimum dengeyi sağlayacak ilkesel yaklaşımların 
oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan teorik çerçevenin geliştirilmesine katkıda 
bulunur. Şöyle ki, raporlama zamanlaması için ekonomik olayların tüm yönleriyle 
gerçekleşmesi beklenebilir ve bu sayede sunulan bilginin güvenilirliği maksimum 
seviyeye çıkartılabilir. Ancak bu tür bir erteleme, karar vericilerin bilgiden yararlanma 
düzeyini azaltarak bilginin ihtiyaca uygunluğunu, yani zamanında raporlama 
gereksinimini ortadan kaldırabilir. Diğer bir ifadeyle, son derece güvenilir bir bilgiye 
ulaşmak adına ifşanın ertelenmesi yatırımcılarının kararlarını olumsuz yönde 
etkileyebilir ve dahası sermaye piyasalarında bilgi asimetrisini artırarak manipülatif 
hareketleri artırabilir. Bu bağlamda, muhasebe değer ilgililiği kavramı çerçevesinde 
finansal raporlama çerçevesinin etkinliği, açıklanan muhasebe bilgileri ile piyasada 
oluşan şirket değerleri arasında güçlü ve anlamlı bir ilişkinin varlığına bağlıdır.   

Muhasebe değer ilgililiği çalışmalarında, yani muhasebe rakamlarının hisse senedi 
değerini etkileme ve açıklama gücünün araştırılmasına temel olarak iki açıklayıcı 
değişken kullanılmaktadır. Bunlar kazanç ve öz kaynak defter değeri değişkenleridir. 
Kazanç ve defter değerinin hisse senedi değeri üzerindeki etkileri ise muhasebe politika 
ve uygulamalarının seçiminde son derece önemli ipuçları sağlar. Örneğin AR-GE 
harcamalarının giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi, muhasebe değer ilgililiği 
çerçevesinde hisse senedi değeri üzerinde farklı sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki, şayet 
piyasada kazanç açıklamalarına verilen tepki, öz kaynak defter değeri değişimine 
nazaran daha yüksekse; firmalar hisse senedi değerlerini artırmak için daha yüksek 
kazanç açıklayabilecekleri muhasebe seçimlerine yönelebilirler. Bu çerçevede AR-GE 
harcamalarının ilgili dönemde giderleştirilmesi sayesinde daha yüksek kar rakamı 
açıklamak elverişli olabilir. Tersi durumda, yani öz kaynak defter değeri hisse senetleri 
üzerinde daha önemli bir etki yaratıyorsa; firmalar hisse senedi değerlerini artırmak için 
AR-GE harcamaları aktifleştirme eğiliminde olabilir. Bu bağlamda, muhasebe değer 
ilgililiği değişkenleri, yatırımcıların karar süreçlerinde muhasebe rakamlarını ne şekilde 
değerlendirdiklerini araştırmak açısından dikkate alınması gereken özlerdir.  

Muhasebe değer ilgililiği çalışmaları çerçevesinde her iki değişkenin açıklama 
gücü ve uygulanan finansal raporlama çerçevelerinin etkinliği değerlendirilmektedir. 
Günümüz itibariyle kazançların etkisinin azaldığı buna karşın öz kaynak defter 
değerinin veya her ikisinin birlikte etkisinin artığı yönünde bulgular söz konusudur. Ne 
var ki, sıklıkla kullanılan ekonometrik modeller çerçevesinde her iki değişkenin aynı 
model içerisinde birer bağımsız değişken olarak dikkate alınıyor olması; önemli 
bulgular sağlasa da; hangi değişkenin öncelikli olduğu hususunda net bir sonuç ortaya 
koymamaktadır.  

Ayrıca, ilgili çalışmalarda gözlemlediğimiz diğer bir sınırlılık ise, kazanç için 
sadece tek bir vekil değişken kullanılması neticesinde ortaya çıkan ölçüm 
yetersizliğidir. Kuramsal olarak kar, muhasebenin öz değişkenlerinden biridir ve tabi ki 
buna itiraz etmemiz beklenemez. Nitekim özellikle Ohlson (1991), Feltham ve Ohlson 
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(1995) ve Ohlson (1995) tarafından yapılan çalışmalarda kar, ortaya konulan biçimsel 
modelde kazanç için vekil değişken olarak kullanılmış ve bu model literatürde genel 
kabul görmüştür. Ancak, yatırımcıların kazanca ilişkin muhasebe rakamı olarak sadece 
kar tutarından faydalandıkları da söylenemez. Daha doğrusu, vekil değişken olarak ne 
kullanılacağı kazanç kavramının dar ya da geniş çerçevede tanımlanmasına göre değişir. 
Şayet kazanç firmanın ilgili faaliyet dönemi içerisindeki performansının muhasebe 
çıktısı itibariyle sonucu olarak tanımlanır ise, dar çerçevede vekil değişken olarak kar 
kullanılması makuldür. Lakin şayet kazanç, ilgili dönemde uygulanan tüm yönetimsel 
politikaların muhasebe çıktısı itibariyle sonuçları olarak tanımlanır ise, geniş çerçevede 
bahse konu olan firmanın finansal performansıdır. Finansal performansa dayalı kazanç 
itibariyle de kar, ölçüme konu vekil değişkenlerden sadece bir tanesi olacaktır. Çünkü 
firmanın varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığı, uyguladığı finansman politikası ve 
sermaye yapısı kararları, likidite yönetimi vb. faktörler de devreye girer ve bunlara 
ilişkin göstergeler de muhasebe rakamları vasıtasıyla elde edilebilir.  

Bu çalışmada bahsedilen iki sınırlılığın üstesinden gelebilmek adına yapısal eşitlik 
modellemesi ve kazanç yerine finansal performans gizil değişkeni kullanılmıştır. 
Yapısal eşitlik modellemesi sayesinde her bir ilişki, yani finansal performans hisse 
senedi değeri ilişkisi, finansal performans öz kaynak defter değeri ilişkisi ve öz kaynak 
defter değeri ve hisse senedi ilişkisi ayrı ayrı modele dahil edilebilmekte ve eş anlı 
olarak analize tabi tutulabilmektedir. Bu sayede finansal performans ve öz kaynak defter 
değeri değişkenlerinin hisse senedi değeri üzerindeki rolleri ve öncelikleri hakkında açık 
sonuçlara ulaşılabilir.  

Finansal performansın gizil değişken olarak kullanılması, klasik ekonometrik 
modellerde ortaya çıkan vekil değişken kullanma zorunluluğu ortadan kaldırarak çok 
daha kapsayıcı bir ölçüm yapılabilmesine imkan tanımıştır. Bu sayede literatürde 
kazanca ilişkin sıklıkla yer bulan kar vekil değişkenine ek olarak finansal 
performansının ölçümü için kullanılan başkaca değişkenlerin de dikkate alınabilmesi 
olanaklı hale gelmiştir. Finansal performans gizil değişkenini oluşturan göstergelerin 
seçiminde, finansal sınıflandırma çerçevesinde finansal performansının ölçümü için 
genel geçer kabul edilen F-Skor göstergeleri kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle finansal 
performans gizil değişkeni fonksiyonu, F-Skor göstergeleri vasıtasıyla oluşturulmuştur.  

Çalışmada finansal performansın hisse senedi fiyatı üzerindeki direkt etkisini test 
edebilmek için öncelikle finansal performans gizil değişkenin bağımsız, hisse senedi 
değerinin ise bağımlı değişken olarak ele alındığı yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. 
Model sonuçları, finansal performans ile hisse senedi değeri arasındaki pozitif ve 
anlamlı bir direkt etkinin varlığına ilişkin bulgu sağlamıştır ki; bu bulgu ikinci modeli 
oluşturmamız açısından bir ön şart niteliğindedir. 

Sonrasında gene finansal performans gizil değişkenin bağımsız, hisse senedi 
değerinin ise bağımlı değişken olduğu ancak bunların yanı sıra öz kaynak defter 
değerinin aracı değişken olarak dahil edildiği ikinci bir yapısal eşitlik modeli 
oluşturulmuştur. Bu model sayesinde öz kaynak defter değerinin aracılık etkisine sahip 
olup olmadığı analiz edilmiştir. Model sonuçları, öz kaynak defter değerinin tam 
aracılık etkisine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle, öz kaynak defter 
değerinin aracı değişken rolüyle modele dahil edilmesi neticesinde, finansal 
performansın hisse senedi değeri üzerindeki direkt etkisinin anlamsızlaştığı, bu 
çerçevede finansal performansın hisse senedi değerini öz kaynak defter değeri üzerinden 
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indirekt olarak pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca etki yolları 
itibariyle sürecin finansal performans değerlendirmesinden başladığı anlaşılmaktadır. 

Çalışma şu sırayla sunulmaktadır: Birinci bölümde değer ilgililiği ve F-Skor 
ölçümü açıklanmak suretiyle kuramsal çerçeve sunulmaktadır. Takip eden bölümde 
çalışmada benimsenen metodoloji açıklanmıştır. Bu bağlamda ikinci bölüm kullanılan 
verilerin, göstergelerin, model kapsamında uygulanan yöntemin ve veri analizinin 
detaylıca açıklanmasını kapsamaktadır. Üçüncü bölümde uygulama sonuçları ve elde 
edilen bulgular sunulmakta, son bölümde ise çalışma sonuç ve tartışma ile 
sonlandırılmaktadır.  

1. Kuramsal Çerçeve 

Finansal tablolarda sunulan muhasebe rakamları ile şirket değeri arasında 
herhangi bir ilişki bulunmaması durumunda, muhasebe bilgilerinin piyasada oluşan 
değer ile ilişkisinden bahsedilememektedir. Bu bağlamda değer ilgililiği çerçevesinde 
yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, finansal tablolarda sunulan muhasebe bilgileri 
ile sermaye piyasaları arasındaki ilişkiyi araştırır. Bu tür çalışmalar ise literatürde 
sermaye piyasasına dayalı muhasebe araştırmaları olarak adlandırılmaktadır ve Beisland 
(2008) tarafından belirtildiği üzere söz konusu çalışma alanı Ball ve Brown (1968) ve 
Beaver (1968) tarafından yazılan makalelerle popülerlik kazanmıştır.  

 Ball ve Brown (1968) kazanç ve hisse fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 
kazançların hisse fiyatı üzerinde etki gösterdiğine ilişkin bulgular sağlamıştır. Beaver 
(1968) ise, finansal tablo açıklama tarihlerini esas alarak, bu tarihleri çevreleyen 
haftalarda yatırımcılarının kazanç duyurularına tepkisini incelemiştir. Yaptığı çalışma 
neticesinde kazancın açıklandığı zamanlarda diğer dönemlere nazaran artan bir bilgi 
akışının varlığını ortaya koymuştur.   

 Takip eden çalışmalar (ör: Ohlson, 1991; Feltham ve Ohlson, 1995; Ohlson, 
1995), değer ilgililiği konusunu yani muhasebe rakamlarının piyasa değeri ile ilişkisini; 
net kar ve öz kaynak değişkenlerini kullanmak suretiyle biçimlendirmiş ve modelleme 
yoluna gitmişlerdir3.  Bu bağlamda, şayet değer üzerinde etki gösteren muhasebe 
rakamları piyasa değeri ile önemli ölçüde ilişkiliyse, muhasebenin değer ilgililiğinden 
bahsetmek mümkündür (Barth ve diğerleri, 2001; Beaver, 2002).  

 Değer ilgilili çalışmalarında, öz niteliğindeki muhasebe değişkenleri temelinde 
oluşturulan modeller dikkate alındığında; değer ilişkisinin esasen üç nedensel ilişki 
üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır, bunlar: (1) kazançların piyasa değeri üzerindeki 
etkisi, (2) öz kaynak defter değerinin piyasa değeri üzerindeki etkisi ve (3) her iki 
değişkenin beraberce piyasa değeri üzerindeki etkisidir.  

Ramesh ve Thiagarajan (1995) ile Lev (1997) çalışmalarında kazançların değer 
ilgililiği üzerine anlamlı etkisini vurgulamışlarsa da, Collins ve diğerleri (1997) 
çalışmalarında 1953-1993 dönemi itibariyle kazançların piyasa değeri üzerindeki 
etkisinde istikrarlı bir azalış raporlamışlar, buna karşın kazançların ve öz kaynakların 
birlikte etkisi üzerine herhangi bir azalış saptamamışlardır.  

                                                
3 Öz kaynağın defter değeri ve hisse başına kazanç sırasıyla bilançonun ve gelir tablosunun alt 
basamaklarında yer aldığından bunlar için literatürde finansal tabloların özü ifadesi kullanılmaktadır. Bu 
özler ise değer ilgililiği araştırmacıları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 
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Francis ve Schipper (1999)’da kazanç açıklamalarının piyasa değeri üzerindeki 
açıklama gücünün zamanla önemli ölçüde azaldığına, öz kaynak defter değerlerinin ise 
etkisini devam ettirdiğine ilişkin bulgular sunmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, öz kaynak 
defter değeri kazançlara kıyasla zaman içerisinde piyasa değerini daha fazla etkileyen 
bir unsur haline gelmiştir. Ayrıca, Francis ve Schipper (1999), muhasebe bilgisinin 
değer üzerindeki etkisinin dört farklı yorum çerçevesinde el alındığını ifade etmektedir. 
Birinci yorum, finansal tablo bilgisinin hisse senedi fiyatlarını muhasebe 
uygulanmasından elde edilen karlar vasıtasıyla etkilediği ve bu nedenle değer 
ilgililiğinin karların dikkate alınarak ölçülmesi gerektiği üzerinedir.  İkinci yorum, 
gelecekte elde edilecek kazançların bugünkü değeri itibariyle finansal tablo bilgilerinin 
değer üzerinde etkili olduğunu ve bu nedenle değerleme modellerinde kullanılan kazanç 
değişkenlerinin (temettü, nakit akışı vb.) ve sonucunda muhasebe değerini ifade eden öz 
kaynak defter değerinin, değer ilgililiğinin ölçümü için esas alınması gerektiğini ifade 
etmektedir. Üçüncü yorum ise, finansa tablo bilgisinin değer üzerindeki etkisini, 
yatırımcıların açıklanan bilgileri fiilen hisse senedi fiyat oluşumunda kullanıp 
kullanmadıklarıyla ilişkilendirmektedir. Son görüş ise söz konusu ilişkiyi, yatırımcıların 
bilgi edinme durumları ve kabiliyetleriyle ölçmek gerektiği üzerinedir. 

 Nilsson (2003) ise belirtilen bu dört yorumu konsolide ederek, değer ilgililiğini 
dört başlık altında incelenmesi gereken bir unsur olarak tanımlamıştır. İlki değer 
ilgililiğinin temel analiz çerçevesinde ele alınması gerekliliğidir. Bu bağlamda 
yatırımcıların olması gereken değer beklentilerini oluşturmaları gerekir. Bunun içinse 
değer ilgililiğinin mevcudiyeti aktif ve potansiyel yatırımcılarının beklentileri üzerine 
tesis edilir. Diğer bir ifadeyle değer ilgililiği için yatırımcı beklentisine ilişkin tahminler 
söz konusudur. Sağlıklı bir tahmin yapılabilmesi içinse, yatırımcıların ilgili bilgilere 
etkin piyasa koşulları içerisinde ulaşabilmesi gerekmektedir.  Tüm bu hususlar bir araya 
geldiğinde değer ilgililiğinin ölçümünü yapabilmek mümkün hale gelir. Bu çerçevede 
değer ilgililiğinin incelenmesinde göz önüne alınacak dört temel husus temel analiz, 
tahmin, bilgi ve ölçüm olarak özetlenebilecektir. 

 Anlaşılabileceği gibi, değer ilgililiği çalışmalarının ana unsuru, yatırımcılara 
sağlanan bilgilerin kalitesi ve yatırımcıların bu bilgileri değerlendirme kabiliyetleridir. 
Hiç şüphesiz ki muhasebe, yatırımcılar için en etkin bilgilendirme aracıdır. Nitekim 
Beaver (2002), muhasebe kurumlarının, standartlarının ve sisteminin değer ilgililiği 
araştırmasının iki temel ayırıcı özelliğinden biri olduğundan bahseder. Diğer bir 
ifadeyle, uygulanan finansal raporlama çerçevesine dayalı olarak üretilen muhasebe 
rakamlarının, tüm yönleriyle hatasız ve hilesiz olarak hazırlanmış gerçeğe uygun 
finansal raporlardan elde edilmesi gerekmektedir.  

İkinci ayırıcı özellik ise bilgilerin sunulması ve yatırımcılar tarafından analiz 
edilerek beklentilere dönüşmesinde dikkate alınan zamandır. Diğer bir ifadeyle bilgiler 
sunulduktan sonra yatırımcılar tarafından değerlendirilir. Hiç şüphesiz ki, muhasebe 
sitemi tarafından sunulan bilgilerin yatırımcılar nezdinde özetlenerek irdelenmesi ve 
yatırım kararlarına temel oluşturacak şekilde değerlendirilmesi gerekir.  

Yatırımcılar için muhasebe rakamlarının bir süzgeçten geçerek özet göstergeler 
şeklinde elde edilmesi, özellikle yatırım kararına temel teşkil edecek değerlendirmenin 
zamanında ve etkin bir şekilde yapılabilmesi açısından son derece önemlidir. 
Literatürde ve uygulamada, bu amaca yönelik olarak, finansal sınıflandırma başlığı 
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altında değerlendirilen çeşitli ölçü ve göstergeler mevcuttur. Bunlardan en bilinen ve 
kabul edilenlerden birisi Piotroski (2000) tarafından oluşturulan F-Skor ölçümüdür. 

F-Skor, dokuz adet göstergeye dayalı olarak firmaları finansal performansları 
itibariyle karşılaştırılabilir şekilde ölçümlemektedir. Skor aralığı 0 ile 9 arasındadır ve 0 
finansal performans açısından en kötü, 9 ise en iyi firmaları göstermektedir. Söz konusu 
dokuz adet gösterge üç başlık (kriter) altında sınıflandırılmaktadır, bunlar karlılık, 
faaliyet etkinliği ve likiditedir. 

 Karlılık kriteri dört adet gösterge içermektedir: Varlık karlılığı (ROA), 
faaliyetlerden nakit akışı (CFO), tahakkukların etkisi (AC) ve varlık karlılığındaki 
değişim (∆ROA)’dir. ROA, net karı toplam varlık tutarının oranı olarak göstermekte ve 
firmaların varlıklarını ne derecede etkin kullandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca söz 
konusu göstergenin diğer bir özelliği, firmanın tüm paydaşlarına yönelik bir 
karşılaştırılabilir karlılık ölçütü sağlamasıdır. Diğer bir ifadeyle öz kaynak karlılığı 
(ROE) yerine ROA’nın kullanılması, sermaye yapısı kararın karlılık üzerine etkisini de 
ölçmek için etkin bir yoldur. CFO firmanın faaliyet sonuçları itibariyle elde ettiği nakit 
akışını göstermektedir. Hesaplamada doğrudan firmaya serbest nakit akışları 
kullanılabileceği gibi, söz konusu gösterge için hesaplanan nakit akışlarının toplam 
varlıklara oranı da kullanılabilir. F-Skor hesaplamasında ROA yer aldığından, diğer bir 
deyişle net kar varlıklar ile ilişkilendirildiğinden dolayı; genellikle CFO için de nakit 
akışlarının varlıklarla ilişkilendirilmesi tercih edilmektedir. Bu çalışmada da CFO 
göstergesi, faaliyetlerden nakit akışlarının toplam varlık tutarına bölünmesi suretiyle 
hesaplanmıştır. Hiç şüphesiz ki, tahakkuk esaslı muhasebe itibariyle, nakit akışı ve net 
kar arasındaki farklılığın dikkate alınması gerekmektedir. Şöyle ki, firmanın net kar elde 
etmesi muhasebe rakamı itibariyle nakit akışı potansiyelini göstermemektedir. Ayrıca, 
amortisman ve itfa payı etkileri de birlikte ele alındığında tahakkuk esaslı muhasebe 
özellikle sabit varlık yatırımına dayalı olarak nakit akışını net kardan farklılaştırılır. 
Dolayısıyla firmaların faaliyet dönemleri sonunda iki durumla karşı karşıya kalmaları 
olasıdır. Birincisi nakit akışı tutarından yüksek bir net kar tutarının varlığı, ikincisi ise 
net kar tutarından yüksek bir nakit akış tutarının varlığıdır. Birinci durumda net kar son 
derece tatmin edici bir seviyede dahi olsa, gelecek dönemler açısından firma için son 
derece sıkıntılı sonuçlar yaratabilir. Çünkü net kar artışına dayalı olarak ortaya çıkan 
büyümenin sürdürülebilmesi için firmanın nakde ihtiyacı olacaktır (kar payı ödemesi, 
personel ödemesi, tedarik harcamaları vb.). Nakit akışı bu büyümeyi karşılayamayacağı 
için firmanın sürdürülebilirliği sıkıntıya girecektir.  Bu bakımdan arzu edilen ikinci 
durumdur. Diğer bir ifadeyle nakit akışı tutarının net karın üzerinde olması gerekir. AC 
göstergesi CFO ile ROA arasındaki fark olarak hesaplanır ve arzu edilen durumun 
varlığını araştırır. ∆ROA ise, bir önceki dönemle kıyaslandığında firmanın varlık 
karlılığındaki değişmeyi göstermektedir. F-Skor karlılık kriteri çerçevesinde ROA, 
CFO, AC ve ∆ROA göstergelerinin her biri için pozitif değer söz konusuysa, ilgili 
gösterge 1 değerini, aksi durumda 0 değerini alır. Bu açıdan 9 puanlık F-Skor değerinin 
4 puanlık kısmını karlılık kriteri göstergeleri oluşturmaktadır.  

 Faaliyet etkinliği iki adet gösterge içermektedir: Brüt kar marjındaki değişim 
(∆MARGIN)  ve varlık devir hızındaki değişim (∆TURN)’dir. Görülebileceği gibi bu 
kriter firmanın faaliyet sonuçlarından hareket etmekte ve gelir tablosu hesapları 
temelinde iki temel gösterge ortaya koymaktadır. ∆MARGIN, firmanın elde ettiği brüt 
karın satılara bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır ve geçmiş döneme kıyasla brüt kar 
marjının değişimini göstermektedir. ∆TURN ise satışların toplam varlıklara bölünmesi 
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suretiyle hesaplanan varlık devir hızının geçmiş döneme kıyasla değişimini 
göstermektedir. Bu bağlamda her iki gösterge birlikte firmanın faaliyet etkinliği 
özetlemekte ve her bir gösterge için pozitif değer söz konusuyla, ilgili gösterge 1 
değerini, aksi durumda 0 değerini almaktadır. Bu açıdan 9 puanlık F-Skor değerinin 2 
puanlık kısmını faaliyet etkinliği kriteri göstergeleri oluşturmaktadır.  

Likidite kriteri üç adet gösterge içermektedir: Kaldıraç oranındaki değişim 
(∆LEV), cari orandaki değişim (∆CR) ve ilgili dönemde yapılan bedelli sermaye 
artırımı (PO)’dır. Sermaye yapısındaki borç tutarının öz kaynak tutarına oranının 
geçmiş döneme kıyasla değişimini ifade eden ∆LEV, likidite çerçevesinde firmanın orta 
ve uzun vadeli finansal sıkıntıya düşme olasılığına ilişkin bilgi verir. Bu bağlamda şayet 
∆LEV pozitif ise 0, aksi durumda, yani borç oranının düşmesi neticesinde güvenlik 
marjında artış varsa, 1 değerini alır. ∆CR ise likidite kaynaklı kısa vadeli finansal sıkıntı 
olasılığına ilişkin bir gösterge olup, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara 
oranının geçmiş döneme kıyasla değişimini gösterir. CR’nin birin üzerinde olması net 
işletme sermayesinin varlığına, birin altında olması ise duran varlıkların istenmeyen 
şekilde kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğine ilişkin bulgu sağlar. Net 
işletme sermayesi ise, işletme sermayesi döngüsünün sorunsuz işlemesi çerçevesinde 
kısa vadeli finansal sıkıntı olasılığını azaltan bir güvenlik marjı olarak kabul 
edilmektedir. Bu bahisle ∆CR’nin pozitif olması durumu, firmanın kısa vadeli finansal 
sıkıntı olasılığının azaldığını göstermekte, dolayısıyla bu durumda ilgili göstergeye 1 
değeri, aksi durumda ise 0 değeri verilmektedir. Firmalar bedelli sermaye artırıma 
gitmek yoluyla sağladıkları finansman itibariyle hem kısa hem de uzun ve orta vadeli 
finansal sıkıntı olasılıklarını azaltırlar. Diğer bir ifadeyle bedelli sermaye artırımı öz 
kaynak artışı sağlayarak, gerek LEV göstergesi gerekse de CR göstergesi üzerinde 
olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu çerçevede F-Skor, ilgili dönemde bedelli sermaye 
artırımı yapılıp yapılmadığını likidite kriterleri içerisinde ayrı bir gösterge olarak 
tanımlamıştır. Şayet ilgili dönemde bedelli sermaye artırımı yapılmış ise PO 1 değerini, 
aksi durumda 0 değerini almaktadır. 9 puanlık F-Skor değerinin 3 puanlık kısmını 
likidite kriteri göstergeleri oluşturmaktadır. 

2. Metodoloji 

Çalışmanın bu bölümünde kullanılan veri seti, modele dayanak teşkil eden 
değişkenler, gizil değişken fonksiyonunun oluşturulmasında kullanılan göstergeler ve 
oluşturulan modeller detaylarıyla açıklanmaktadır.  

2.1. Veri ve Göstergeler 
Enerji sektörü, genelde ve özelde Türkiye’de ağırlıklı olarak hükümet 

politikalarına dayalı olarak gelişen bir yapıdadır. Diğer bir ifadeyle, enerjinin 
sürdürülebilir büyümeyle arasındaki nedensel ilişkisi ve buna bağlı olarak 
makroekonomik yönetim çerçevesinde stratejik ve zorunlu bir alan olması, enerji 
sektörünün konjonktürel piyasa koşullarından sürdürülebilirlik çerçevesinde ciddi 
şekilde etkilenmesinin önüne geçmektedir. Nitekim devlet garantili alımlar, yatırım 
teşvikleri ve benzeri uygulamaların varlığı, sektörün istikrarlı şekilde varlığını devam 
ettirebilmesinin önemli birer bileşenleridir. Bu nedenle çalışmanın örneklemi, elektrik 
enerjisi sektöründe yer alan Türkiye’deki halka açık ve hisse senetleri borsada işlem 
gören enerji firmalarından oluşturulmuştur.  
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 Veri seti mümkün olan en uzun analiz dönemini içerecek şekilde 
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda halka arz tarihleri de gözetilerek, 2009-2015 yılları 
itibariyle Borsa İstanbul’da düzenli işlem gören, finansal raporlarına ve hisse fiyatlarına 
ulaşılabilen 6 firma seçilmiştir. Bunlar Aksa Enerji Üretim A.Ş, Ayen Enerji A.Ş, Odaş 
Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş’dir. Hisse senedi 
fiyatları Yahoo Finance üzerinden, gösterge hesaplamaları için temel teşkil eden 
muhasebe rakamları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden indirilen bağımsız 
denetimden geçmiş finansal tablolar vasıtasıyla elde edilmiştir. 2009-2015 yılları 
itibariyle her bir dönem için çeyrek yıl dikkate alınmış, firma bazında kullanılan 9 
değişkenken her biri için 28 adet olmak üzere toplamda 1.512 adet veri modele dahil 
edilmiştir.  

 Muhasebenin değer ilgililiği çalışmalarında dikkate alınan kazanç ve öz kaynak 
defter değeri değişkenlerinden öz kaynak defter değeri (BV) aracı değişken olarak 
dikkate alınmış, kazanç değişkeni yerine finansal performansı ortaya koyan F-Skor 
göstergeleri kullanılmıştır. Bunu doğrultuda finansal performans (F) değişkeni, F-Skor 
göstergelerinin bir fonksiyonu olan ve onların etkisini içeren bir gizil değişken olarak 
tanımlanmıştır. F gizil değişken fonksiyonun oluşturulmasında ROA ve PO göstergeleri 
kurgulanan model dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni, zamana bağlı olarak finansal 
performans değişiminin hisse senedi değeri üzerindeki etkisinin ROA tutarına nazaran 
∆ROA göstergesine ve PO gerçekleşmesine nazaran ∆LEV ile ∆CR göstergelerine bağlı 
oluşudur. Unutmamak gerekir ki, F-Skor ilgili dönem itibariyle statik bir ölçüm 
yapmakta ve karar vericilerin kümülatif beklentilerini şekillendirmek amacıyla bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, muhasebe değer ilgililiği yaklaşımından 
hareketle, zamana bağlı piyasa değeri değişimlerinde kazanç değişkeni yerine F-Skor 
göstergelerine dayalı olarak finansal performanstaki değişim esas alınmaktadır. 
Dolayısıyla ROA ve PO göstergelerinin yatırımcı kararları üzerindeki anlık etkilerini 
ayrıca gizil değişken fonksiyonuna dahil etmek yerine değişimi ifade eden ∆ROA, 
∆LEV ve  ∆CR göstergelerinin kullanımının yeterli olacağı düşünülmektedir. Bu 
bağlamda F gizil değişken fonksiyonu, 

  

olarak tanımlanmıştır. 

Hisse senedi fiyatları için bir dönemlik (3 aylık) gecikme dikkate alınmıştır. Bu 
bağlamda, t zamanındaki F gizil değişkeni ve BV aracı değişkeni karşılığında modele 
dahil edilen hisse senedi değeri, t+1 zamanındaki hisse senedi fiyatıdır (P).  

2.2. Model 

Bu çalışmanın ampirik amacı, F ile BV arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu 
değişkenlerin P’ye olan etkisini araştırmaktır. Özel olarak bu çalışmada, (1) F ile BV 
arasında (2) BV ile P arasında (3) F ile P arasında ortaya konulan üç direkt etkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca, F ile P arasındaki 
dolaylı ilişki ve bu dolaylı etkide BV’nin aracılık rolü de araştırılacaktır.  

F, BV ve P arasındaki nedensel ilişkiler, Şekil 1 ile verilen Model A ve Model 
B’de gösterilmiştir. Bu modellerde, BV ve P diğer değişkenlerden etkilenen birer içsel 
değişken iken; F ise bir dışsal değişken olarak tanımlanmıştır. Ayrıca modelde, F gizil 
değişken; BV ve P ise gözlenen değişken olarak ele alınmıştır.  
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Şekil 1 Model B’de görüldüğü gibi aracılık analizinde, bağımsız değişkenin (F) 
bağımlı değişken (P) üzerindeki etkisi aracı değişken (BV) tarafından açıklanır. Buna 
göre, BV değişkeninin etkisi kontrol edildiğinde, F ve P değişkenleri arasındaki 
regresyon katsayısı küçülüyorsa aracılık etkisinden söz edilebilir. Önerilen araştırma 
modelinde mevcut nedensel ilişkiler göz önüne alındığında araştırma hipotezleri 
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; 

H1: F’nin BV’ye etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.  

H2: BV’nin P’ye etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 
H3: F’nin P’ye etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.  

H4: F’nin P üzerindeki etkisinde BV’nin aracılık rolü vardır.  
2.3. Veri Analizi 

Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), gözlenen (ölçülebilen) ve gizil (latent) 
değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin test edilmesi için geliştirilmiş olan kapsamlı 
bir istatistiksel tekniktir. YEM’in farklı alanlarda yoğun kullanımının nedeni, YEM’in 
geleneksel yöntemlerin aksine gözlenen değişkenlere ilişkin ölçüm hatasını da dikkate 
almasıdır  (Schumacker ve Lomax, 2004; Stevens, 2012). Bilimsel araştırmalarda 
YEM’in sıklıkla kullanılmasının bir diğer nedeni ise YEM’in, hem direkt etkiyi hem de 
aracı değişkenin varlığı durumunda dolaylı etkiyi içeren çok değişkenli modellerin 
geliştirilmesine, tahminine ve testine olanak sağlamasıdır. Çok değişkenli bu modellerin 
çözümlenmesindeki karmaşıklık, YEM uygulamalarında AMOS, LISREL gibi 
bilgisayar paket programların kullanılmasını gerekli kılmaktadır (Raykov ve 
Marcoulides, 2012).  

Bu çalışmada, hipotezler maksimum olabilirlik tahmin yöntemi ile IBM AMOS 
(Analysis of Moment Structures) yapısal eşitlik modellemesi yazılımı kullanılarak test 
edilmiştir. Araştırma modelini ve yapıları oluşturan göstergelerin özelliklerini analiz 
etmek üzere Anderson ve Gerbing (1988) tarafından önerilmiş olan iki aşamalı bir 
yaklaşım kullanılmıştır.  

İlk olarak, gözlenen değişkenlerin ilgili yapıyı doğru bir biçimde temsil edip 
etmediğini ortaya koymak üzere bir doğrulayıcı ölçüm modeli analiz edilecektir. İkinci 
adımda ise çoklu regresyon denklemlerini içeren yapısal modelin veriye uyumu 
değerlendirilecektir. Her bir regresyon modeli için parametre tahminleri (yol katsayıları) 
ve anlamlılık düzeyleri elde edilecektir. Ayrıca, BV’nin aracılık etkisi Baron ve 
Kenny’nin (1986) nedensel adım yaklaşımı kullanılarak değerlendirilecektir.  

  ve  hata terimlerini göstermek üzere Şekil 1 Model B’de verilen aracılık 
etkisi için yapısal eşitlik modeli, i. gözlem (1 ≤ i ≤ n) için aşağıdaki gibi ifade edilir. 

    (1) 

   (2) 

Aracılık analizinde ele alınması gereken ana hipotez, bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki etkisinde başka bir değişkenin aracılık rolünün olup olmadığını 
araştırmaktır. Kısmi aracılık sürecinde aracı, bağımlı değişken üzerindeki bağımsız 
değişkenin etkisinin bir bölümüne aracılık eder. Bununla birlikte, tam aracılık 
durumunda bağımlı değişkenin bağımlı değişkene doğrudan etkisi yoktur, yani bağımsız 
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değişkeni bağımlı değişkene bağlayan yol tamamen kırılmıştır (Gunzler ve diğerleri, 
2013). 

Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracılık analizinin ilk adımı,   hata 
terimi göstermek üzere, 

                         (3) 

biçimindeki aracı içermeyen indirgenmiş regresyon denklemini tahmin etmektir. 

Bu regresyon denklemi için  hipotezi kabul edilirse; F ve P ilişkili 
değildir ve potansiyel aracı etkiler dikkate alınmamalıdır. Hipotez reddedilirse aracılık 
modeli oluşturulabilir ve YEM tarafından değerlendirilebilir. Tam aracılık etkisinin 
varlığına,  biçiminde oluşturulan hipotezin kabul edilmesiyle karar verilir. 
Eğer bu hipotez reddedilirse kısmi aracılığı doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerle 
değerlendirmek gerekir (Gunzler ve diğerleri, 2013). Bu çalışmada, F ile P arasındaki 
ilişkide BV’nin aracılık rolü YEM kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

Modelin veriye uyumunun göstergesi olarak birçok farklı test istatistiği ve ilişkili 
önem düzeyleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan uyum indeksleri;  /sd, CFI 
(the comparative fit index), GFI (the goodness of fit index), RMSEA (the root mean 
square error of approximation) biçimindedir. CFI, GFI, AGFI değerleri 0 ile 1 arasında 
değişmekte; 1’e yakın değerler iyi uyumu göstermektedir. Ayrıca, RMSEA’nın 
0.08’den küçük değerleri ve /sd’nin 3’den küçük değerleri, uyum iyiliğinin kabul 
edilebilir olduğunu göstermektedir (Byrne, 2010). 
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Şekil 1. YEM ile aracılık etkisinin testi için oluşturulan model 

3. Bulgular  
Yapısal Eşitlik Modellemesinde, ölçüm modelleri ve yapısal model parametreleri 

eşzamanlı olarak tahmin edilerek verilerin, varsayımsal modele genel uyumunun 
değerlendirilmesi amaçlanır. Yapısal modelin geçerliliği, doğrudan ölçüm modelinin 
geçerliliğine bağlı olduğundan, hem yapısal modelin hem de ölçüm modellerinin ayrı 
ayrı değerlendirilmesi ve istatistiksel uygunluğunun sağlanması daha çok tercih edilen 
bir yaklaşımdır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle, F ölçeği için oluşturulacak ölçüm 
modelini değerlendirmek üzere doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Faktör 
yükleri 0.40’dan büyük olan ölçek maddeleri seçilmiştir. Buna göre, F ölçeğinden, 
∆CFO, AC, ∆MARGIN ve ∆CR biçiminde belirlenen 4 göstergenin çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Seçilen göstergeler ile oluşturulan F ölçeği için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterlilik ölçüsü, 0.722 (>0.60) olarak elde edilmiştir. Analiz sonucunda 

F 

∆ROA 

∆CFO 

AC 

∆MARGIN 

∆TURN 

 

 

Model A: Direkt etki 

P 

∆LEV 

∆CR 

F 

∆ROA 
 

∆CFO 
 

AC 
 

∆MARGIN 
 

∆TURN 
 

 

 

Model B: Aracılık etkisi 

P 

∆LEV 
 

∆CR 
 

BV 



 
 

S. Göken – F. Başer – İ. S. Yalçın 9/4 (2017) 837-857 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

849 

ölçeğin güvenilirliğini belirleyen Cronbach alpha katsayısı 0.76 olarak elde edilmiştir. 
Güvenilirlik katsayısının 1.00’a yakın bir değer olması ölçme aracındaki tüm 
göstergelerin birbirleriyle tutarlılığını ve ele alınan oluşumu ölçmede türdeş olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla derlenen verilerin istatistiksel çözümlemeler için uygun 
olduğuna karar verilmiştir. 

Ölçüm modelinin uygunluğunu değerlendirmek için uyum iyiliği ölçütleri 
kullanılmıştır. Buna göre,  /df = 1.605, RMSEA=0.065, CFI=0.998, GFI=0.991, 
AGFI=0.934 olarak belirlenmiş ve DFA için genel model uyumunun kabul edilebilir 
olduğu belirlenmiştir (Browne ve Cudeck, 1992; Schumacker ve Lomax, 2004). Tablo 1 
ile verilen yol katsayılarının tahmini için anlamlılık testi sonuçları incelendiğinde, tüm 
faktör yüklerinin 0.05 hata payı için anlamlı olduğu görülmektedir (t-değeri > ±1.96). 
Ayrıca, standartlaştırılmış parametre tahminlerine göre tüm göstergelerin, doğru işaret 
ve büyüklükte olduğu ve ilgili yapı ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 1. Ölçüm modeline ilişkin sonuç 

Yapı Değişken Std. Faktör 

Yükü 

Std. Hata t-değeri 

F 

∆ROA 0.460 - - 

∆TURN 0.419 1.718 2.948 

∆LEV -0.662 3.839 -2.421 

Aracılık etkisini değerlendirmek için en yaygın kullanılan yöntem Baron ve 
Kenny'nin (1986) klasik çalışmasında özetlenen nedensel adımlar yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşımda incelenecek dört temel adım vardır. İlk olarak, Eşitlik 3 ile verilen regresyon 
modeline göre, bağımsız değişken (F) ile bağımlı değişken (P) arasında anlamlı bir ilişki 
olmalıdır. İkincisi, Eşitlik 1 ile verilen regresyon modelinde, F ile aracı değişken (BV) 
arasındaki ilişki anlamlı olmalıdır. Üçüncü adımda, hem F hem de BV birer açıklayıcı 
değişken olarak modele dahil edildiğinde (Eşitlik 2), BV’nin P ile olan ilişkisinin 
anlamlı olup olmadığı incelenmelidir. Dördüncü adımda ise Eşitlik 3’de F’yi P ile 
ilişkilendiren regresyon katsayısı, Eşitlik 2’de verilen regresyon denklemindeki aynı 
katsayıdan mutlak değerce büyük olmalıdır.  

Şekil 2 ve Şekil 3’de araştırma problemi kapsamında ele alınan, aracılık etkisi ve 
direkt etkilere ilişkin modeller sunulmuştur. Şekil 2’de F’nin P’ye olan direkt etkisini 
değerlendirmek üzere; maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmiş olan 
standartlaştırılmış regresyon katsayıları sunulmuştur. Ayrıca, oluşturulan modelin 
veriye uyumlu olduğu belirlenmiş ve dolayısıyla model YEM tarafından doğrulanmıştır 
( /df = 0.022, RMSEA=0.005, CFI=1.000, GFI=1.000, AGFI=0.999). Buna göre, 
F’nin P’ye etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (std  = 0.332, p < 
0.05). Bu yol katsayısının anlamlı olup olmadığına, 1.699 standart hata ile 
standartlaştırılmamış çıktı değeri, 5.038 ile belirlenen test istatistiği kullanılarak karar 
verilmiştir. Sonuç olarak, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen aracılık etkisi 
analizinin birinci kriteri sağlanmıştır.  
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Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen kriterlerin son üçü aracılık etkisinin 
ele alındığı modelde (Şekil 3) kontrol edilir. Burada F, ∆ROA, ∆TURN ve ∆LEV 
göstergeleriyle ölçülen bir gizil değişkendir. Bu modele ilişkin uyum göstergeleri 
( /df = 0.377, RMSEA=0.005, CFI=1.000, GFI=0.996, AGFI=0.987), modelin kabul 
edilebilir olduğunu göstermektedir. F’den BV’ye ve BV’den P’ye olan yol katsayıları 
istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 2). Dolayısıyla, Baron ve Kenny’nin (1986) ikinci 
ve üçüncü kriterleri de sağlanır. Bu modelde, F’den P’ye olan yol katsayısının sıfıra 
yakın olması ve istatistiksel olarak anlamsız olması, F’nin P üzerindeki etkisinde 
BV’nin tam aracılık rolünün olduğunu göstermektedir (Tablo 2).  
 

 
Şekil 2. F’nin P’ye olan direkt etkisi 

 
Şekil 3. F’nin P ile olan ilişkisinde BV’nin aracılık rolü 
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Tablo 2. Ölçüm modeline ilişkin sonuç 

 Yol Katsayı 

Tahmini 

Std. 

Hata 

t-değeri p 

Korelasyon F → P 5.038 1.699 2.965 0.003 

 F → BV -22.983 10.270 -2.238 0.025 

Aracılık BV → P -0.370 0.047 -7.908 0.000 

 F → P -0.863 5.367 -0.161 0.872* 

* Katsayı tahmini anlamlı değildir (p > 0.05).  

F, BV ve PT arasındaki direkt ilişkileri incelemek üzere üç hipotez mevcuttur.  

Tablo 2 ile verilen bulgular incelendiğinde ilk hipotez kabul edilmiştir (std = -
0.266; t-value = -2.238); F’nin BV üzerinde negatif etkisi vardır. BV’nin P’ye etkisinin 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek üzere geliştirilen ikinci hipotez 
de kabul edilmiştir (std  = -0.548; t-value = -7.908). Son olarak, F’nin P’ye etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve üçüncü hipotez de desteklenmiştir (std  = 
0.332; t-value = 2.965). Buna göre, F ile P arasında aynı yönde ilişki olduğu 
belirlenmiştir.   

Sonuç ve Tartışma 
Türkiye’de halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören elektrik 

enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan örneklem esas alınmak 
suretiyle, 2009-2015 yıllarını kapsayan veri seti oluşturulmuş ve yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılarak finansal performans ile hisse senedi değeri arasındaki ilişkide 
öz kaynak defter değerinin aracılık etkisi ilişkisi araştırılmıştır.  

 Finansal performans gizil değişkeni fonksiyonuna öncelikle F-Skor ölçümünde 
kullanılan yedi temel gösterge dahil edilmiş, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
çerçevesinde dört göstergenin çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda finansal 
performans gizil değişkeni varlık karlılığındaki değişim, varlık devir hızındaki değişim 
ve kaldıraç oranındaki değişim olmak üzere üç adet gözlenen değişkenin bir fonksiyonu 
olarak ifade edilmiştir. Finansal performansın hisse senedi fiyatına direkt etkisinin 
analiz edildiği yapısal eşitlik modellemesi sonuçları, her üç göstergeye bağlı olarak 
finansal performansın hisse senedi fiyatını pozitif yönde etkilediğini ortaya 
koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bu sonuç, yatırımcıların firmanın varlık karlılığındaki 
artışı, varlık devir hızındaki artışı ve kaldıraç oranındaki azalışı finansal performansın 
olumlu şekilde değerlendirilmesi çerçevesinde dikkate aldıklarını ve hisse senedi 
fiyatının üç aylık süre zarfı sonucunda artış gösterdiğini ifade etmektedir. Ayrıca, direkt 
etkiyi araştıran söz konusu model itibariyle finansal performans gizil değişkinini 
oluşturan göstergelerin her biri F-Skor ölçümünde dikkate alınan her bir kriterin 
üyesidir. Şöyle ki, varlık karlılığındaki değişim karlılık kriterinin, varlık devir hızındaki 
değişim faaliyet etkinliği kriterinin ve kaldıraç oranı değişimi likidite kriterinin bir 
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göstergesidir. Bu durum, yatırımcıların firmanın finansal performansının 
değerlendirilmesinde her üç kriteri de, yani karlılık, faaliyet etkinliği ve likidite 
durumlarını beraberce dikkate aldıklarına ilişkin bulgu sağlamaktadır. Bu sonuç, 
çalışmamızda muhasebe değer ilgilili analizinin iki temel değişkeninden biri olan 
kazanç yerine daha kapsayıcı olan finansal performans gizil değişkenini kullanmamız 
gerektiğine ilişkin beklentimizin isabetliliğini ortaya koymaktadır. Varlık karlılığındaki 
değişim bir kazanç göstergesi olarak finansal performansı olumlu yönde ve muhasebe 
değer ilgililiği kapsamında da hisse senedi değerini pozitif olarak etkilemektedir. 
Bununla birlikte faaliyet etkinliğini ortaya koyan varlık devir hızı değişimi ve likidite 
çerçevesinde finansal sıkıntı olasılığını ortaya koyan kaldıraç oranı değişimi de sırasıyla 
pozitif ve negatif etkiye sahip birer muhasebe rakamı olarak tespit edilmiştir. 

 Öz kaynak defter değerinin aracı değişken olarak modele dahil edilmesi 
neticesinde, finansal performans gizil değişkeni ile hisse senedi değeri arasındaki direkt 
ilişki istatistiksel olarak anlamsız hale gelmektedir. Diğer bir deyişle, finansal 
performansın hisse senedi değerini öz kaynak defter değeri vasıtasıyla endirekt olarak 
etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Öncelikle bu sonucun, literatürde yer alan 
muhasebenin değer ilgililiği çalışmalarının öz kaynak defter değerinin yatırımcılar 
nezdinde kazanç açıklamalarına kıyasla daha önemli bir öz olduğu bulgusuyla tutarlı 
olduğunu ifade etmek gerekir. Çünkü modelimizden anlaşılacağı gibi finansal 
performansın hisse senedi değeri üzerindeki etkisi defter değeri üzerinden 
gerçekleşmekte, diğer bir deyişle her ne kadar süreç finansal performans değişimi ile 
başlasa da yatırımcıların beklentisi defter değeri üzerinden şekillenmektedir.  

Model sonuçları itibariyle, finansal performanstan defter değerine doğru olan 
anlamlı ve negatif etki ile defter değerinden hisse senedi değerine doğru olan anlamlı ve 
negatif etki beraberce finansal performansın hisse senedi değeri üzerindeki pozitif 
endirekt etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda finansal performanstaki artış 
yatırımcılar tarafından öz kaynak defter değeri dikkate alınmak suretiyle 
yorumlanmaktadır. Şöyle ki, yatırımcılar artan finansal performans sonucunda defter 
değerinin düşük kaldığı ve ilerleyen süreçte artacağı beklentisi içerisine girebilirler. Bu 
beklenti çerçevesindeyse ilgili firmanın hisse senedinde pozisyon alırlar veya 
pozisyonlarını korurlar. Diğer bir deyişle, muhasebe rakamı itibariyle firma değerinde 
artış beklentisi, hisse senedi fiyatlarının artmasına neden olur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S. Göken – F. Başer – İ. S. Yalçın 9/4 (2017) 837-857 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

853 

Kaynakça 
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A 

review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411. 
Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. 

Journal of accounting research, 6(2), 159-178. 
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in 

social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. 
Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173. 

Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (2001). The relevance of the value 
relevance literature for financial accounting standard setting: another view. 
Journal of accounting and economics, 31(1), 77-104. 

Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. 
Journal of accounting research, 6(3), 67-92. 

Beaver, W. H. (2002). Perspectives on recent capital market research. The Accounting 
Review, 77(2), 453-474. 

Beisland, L. A. (2008). Essays on the value relevance of accounting information. 
Auditing and Law at the Norwegian School of Economics and Business 
Administration. 

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. 
Sociological Methods & Research, 21(2), 230-258. 

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, 

applications, and programming. New York: Taylor & Francis. 

Collins, D. W., Maydew, E. L., & Weiss, I. S. (1997). Changes in the value-relevance of 
earnings and book values over the past forty years. Journal of accounting and 
economics, 24(1), 39-67. 

Feltham, G. A., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for 
operating and financial activities. Contemporary accounting research, 11(2), 689-
731. 

Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance?. 
Journal of accounting Research, 37(2), 319-352. 

Gökten, P. O., & Marşap, B. (2017). Paradigm Shift in Corporate Reporting. In: Soner 
Gokten editors. Accounting and Corporate Reporting-Today and Tomorrow. 
InTech. 3-14.  

Gunzler, D., Chen, T., Wu, P., & Zhang, H. (2013). Introduction to mediation analysis 
with structural equation modeling. Shanghai archives of psychiatry, 25(6), 390. 

Lev, (1997). The Boundaries of Financial Reporting and How To Extend Them. 
Working Paper, New York University. 

Nilsson, H. (2003). Essays on the value relevance of financial statment information 
(Doctoral dissertation, Umeå University.). 

Ohlson, J. A. (1991). The theory of value and earnings, and an introduction to the 
Ball�Brown analysis. Contemporary Accounting Research, 8(1), 1-19. 

Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. 
Contemporary accounting research, 11(2), 661-687. 



 
 

S. Göken – F. Başer – İ. S. Yalçın 9/4 (2017) 837-857 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

854 

Piotroski, J. D. (2000). Value investing: The use of historical financial statement 
information to separate winners from losers. Journal of Accounting Research, 38, 
1-41. 

Ramesh, K., & Thiagarajan, R. (1995). Inter-temporal decline in earnings response 
coefficients. Working Paper,  Northwestern University. 

Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2012). A first course in structural equation 
modeling. Routledge. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation 
modeling. Psychology Press. 

Stevens, J. P. (2012). Applied multivariate statistics for the social sciences. Routledge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S. Göken – F. Başer – İ. S. Yalçın 9/4 (2017) 837-857 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

855 

An Examination for the Impact of F-Score Indicators on Stock Value 
under Mediating Role of Book Value 

 

Soner GÖKTEN 
Başkent University 

Management Department 
Ankara, Turkey 

orcid.org/0000-0003-4213-1976 
sgokten@baskent.edu.tr 

Furkan BAŞER 
Ankara University 

Applied Sciences Faculty 
Ankara, Turkey 

orcid.org/0000-0001-6106-5527 
furkan.baser@ankara.edu.tr 

 
İbrahim Sefa YALÇIN 

Enerjisa Finance Department 
Ankara, Turkey 

orcid.org/0000-0002-5594-3538 
ibrahimsefayalcin@yahoo.com 

 
Extensive Summary 

 
1. Introduction 

In this study, the mediating role of book value between financial performance and 
market value is investigated by using mediated structural equation modelling as an 
alternative approach in the related literature. The theoretical frame of the study is 
constructed by benefit from the widely used value relevance of accounting models 
which treat earning and book value as exogenous to investigate the ability of 
information disclosed by financial statements to capture and summarize firm value. In 
the hypothesized meditation model book value is considered as a mediator while 
financial performance is used as an exogenous latent variable as the function of F-Score 
indicators instead of using a single proxy for earning. Quarterly announced accounting 
numbers and prices of active firms operating in Turkish electric power industry listed 
and traded on Borsa Istanbul between the years of 2009-2015 are used in construction 
of the dataset.  

The results of the model indicate that book value mediates the impact of financial 
performance on stock value. In other words, full mediator role of the book value makes 
the direct relationship between financial performance and stock value insignificant. 
Therefore, according to the findings, it is fair to say that (a) the effect of financial 
performance on stock value occurs indirectly through book value even financial 
performance has a primacy in investors’ decision making process and thus (b) investors 
make their decisions or shape their beliefs by comparing the book value with market 
value in the frame of realized financial performance in Turkey.  

2. Methodology 
2.1. Data  

Active firms operating in Turkish electric power industry listed and traded on 
Borsa Istanbul were selected as sample to run the hypnotized structural equation 
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modelling. These firms are Aksa Enerji Üretim A.Ş, Ayen Enerji A.Ş, Odaş Elektrik 
Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Zorlu 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Quarterly announced 
financial statements of 2009-2015 were used to calculate the variables and stock prices 
were taken from Yahoo Finance.  

Financial performance as a latent variable was constructed as the function of 
ΔROA (change in return on assets), ΔCFO (change in cash flow from operations), ACt 
(Accruals), ΔMARGIN (change in gross margin), ΔTURN (change in asset turnover), 
ΔLEV (change in leverage) and ΔCR (change in current ratio); 

.  

These determinants are the indicators of F-Score which is widely used to assess 
the financial health condition of the firms.  

The length of the lag between F and stock prices (P) is taken as three months.  
2.2. Model 

The empirical objective of this study is to examine the relationship between F and 
BV and to investigate the effect of these variables on P. Specifically, in this study, we 
examined whether three direct effects between (1) F and BV (2) BV and P (3) F and P 
are statistically significant. In addition, the indirect relationship between F and P and the 
mediating role of BV in this indirect effect were investigated. Considering the existing 
causal relationships in the proposed model, research hypotheses are expressed as 
follows: 

H1: The effect of F on BV is statistically significant. 

H2: The effect of BV on P is statistically significant. 
H3: The effect of F on P is statistically significant. 

H4: The effect of F on P is mediated by BV 
3. Results 

The most commonly used method to assess the effect of mediation is the causal 
steps approach summarized in the classical study of Baron and Kenny (1986). To assess 
the direct effect of F on P, standardized regression coefficients estimated by the 
maximum likelihood method were obtained. In addition, it was determined that the 
model is compatible with the data and therefore the model was verified by structural 
equation modelling-SEM ( /df = 0.022, RMSEA=0.005, CFI=1.000, GFI=1.000, 
AGFI=0.999). Accordingly, it was revealed that the effect of F on P was statistically 
significant (std  = 0.332, p < 0.05), so the first criterion of the mediation effect 
analysis proposed by Baron and Kenny (1986) was provided. 

The last three of the criteria proposed by Baron and Kenny (1986) were controlled 
in the model in which the mediating effect is addressed. The goodness of fit indicators 
for this model showed that the model is acceptable ( /df = 0.377, RMSEA=0.005, 
CFI=1.000, GFI=0.996, AGFI=0.987). The path coefficients from F to BV and from BV 
to P were statistically significant (Table 2). Thus, the second and third criteria of Baron 
and Kenny (1986) were also provided. In this model, the path coefficient from F to P 



 
 

S. Göken – F. Başer – İ. S. Yalçın 9/4 (2017) 837-857 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

857 

was close to zero and statistically insignificant, so BV has a full mediating role in the 
effect of F on P. 

When the direct relations between F, BV and PT were analyzed, the following 
results were obtained: (1) F has a negative effect on BV (std = -0.266; t-value=-2.238), 
(2) BV has a negative effect on P (std  = -0.548; t-value = -7.908), (3) The relationship 
between F and P is in the same direction (std  = 0.332; t-value = 2.965).  
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Özet 
Kiralama işlemlerine ilişkin mevcut finansal raporlama düzenlemelerinde (TMS 

17 – Kiralama İşlemleri) kiralama işlemleri “finansal kiralama” ve “faaliyet kiralaması” 
şeklinde ikiye ayrılmakta ve raporlanmaları da bu doğrultuda yapılmaktadır. Ancak 
standardın kiralama işlemlerinin raporlanmasına ilişkin yaklaşımı uzun yıllardır ilgili 
çevrelerde eleştirilmektedir. Bu eleştiriler doğrultusunda hazırlanan yeni kiralama 
standardı (UFRS 16 – Kiralamalar) “finansal kiralama” – “faaliyet kiralaması” ayrımını 
kaldırmakta, kiracı açısından tek bir model belirlemektedir. Yeni standardın 
uygulamaya girmesiyle birlikte faaliyet kiralamalarını önceden finansal durum tablosu 
dışında bırakan ve yüksek tutarlarda faaliyet kiralaması işlemi yapan işletmelerin varlık 
ve yükümlülüklerinde önemli ölçüde artış beklenirken, özkaynaklarda azalış ve bunlara 
bağlı bazı finansal oranlarında ise bozulmalar beklenmektedir. Çalışmada, UFRS 16’nın 
işletmelerin finansal tablolarını ve bazı finansal oranlarını nasıl etkileyeceği 
incelenmektedir. Bu inceleme kapsamında ilk olarak hipotetik bir işletme üzerinden 
konu TMS 17 ile karşılaştırmalı olarak örneklendirilmiştir. Ardından ise halka açık bir 
perakende ticaret şirketi (Bimeks A.Ş.) ile bir havayolu şirketinin (Pegasus A.Ş.) 

1 Bu çalışma, 2nd International Congress on Economics and Business, Bosna-Hersek’te sunulmuştur. 

DOI: 10.20491/isarder.2017.362



 
 

R. Aktaş – S. Karğın – N. Demirci Arıcı 9/4 (2017) 858-881 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

859 

finansal raporlarındaki bilgilerden yola çıkarak yeni Standardın şirketlerin finansal 
tablolarına ve finansal oranlarına olası etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bulunan 
sonuçlar işletmelerin, borçlanma oranlarında önemli bir artış meydana geleceğini 
göstermektedir. Düşük karlılık oranları ile faaliyetlerini sürdüren işletmelerin karlılık 
oranları üzerindeki etki düşük düzeydedir. Farklı sektörler, yeni standardın finansal 
tablolar üzerindeki etkileri açısından farklı şekil ve derecelerde etkilenmektedir. Bu 
nedenle sonraki çalışmalar sektörel etkilerin değerlendirilmesi ve bu etkilerin faaliyet 
kiralaması dönemi boyunca finansal tablolara yansıması üzerine yoğunlaşabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Kiralama, 
Faaliyet Kiralaması 

Abstract 

Existing financial reporting standards related to leases (IAS 17 – Leases) classify 
leases as “finance leases” and “operating leases” and leases are reported accordingly. 
However, this approach has been criticized for many years by related parties. A New 
Standard (IFRS 16 – Leases) prepared taking the criticisms into account removes the 
“finance leases” – “operating leases” classification and determines a single model for 
the lessee. With the introduction of the New Standard, businesses that use operating 
leases in high amounts and keep them off the balance sheets before will experience a 
major increase in assets and liabilities, decrease in equity, and deterioration in some 
financial ratios associated with them. In this study, how IFRS 16 would affect financial 
statements and certain financial ratios has been investigated. First, the issue has been 
illustrated through a hypothetical business in comparison with IAS 17. Then, using 
financial statements of a public retail company (BIMEKS Inc.) and a public airline 
company (Pegasus Inc.), possible effects of the New Standard on financial statements 
and financial ratios have been determined.  The results show that there will be a 
significant increase in the debt ratios of corporations, especially for Pegasus, when 
reported according to IFRS 16. The impact on the profitability ratios of enterprises, 
which are already operating with low profitability ratios, is moderate. Financial 
statements of the firms in different sectors could be affected in different ways and levels 
from the new standard depending on the intensity of the lease contracts. For this 
reason, subsequent studies may focus on the assessment of sectoral effects and the 
reflection of these effects on financial statements throughout the operating lease period. 

Keywords: Accounting of Leases, Finance Leases, Operating Leases 
1. Giriş 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için pek çok varlığa ihtiyaç duyarlar. Bu 
varlıkları edinmelerinin temelde iki yolu vardır; satın almak ya da kiralamak. Varlığı 
satın almak için gerekli fona sahip olmayan ya da mevcut fonlarını söz konusu varlığa 
bağlamak istemeyen işletmeler, ihtiyaç duydukları varlıklardan kiralama yoluyla fayda 
sağlama yoluna gidebilirler. Bu anlamda kiralama işlemleri aslında işletmeler açısından 
önemli bir finansman kaynağıdır.  

Günümüzde Türkiye’de işletmelerin artan bir şekilde kiralama yoluyla ihtiyaç 
duydukları varlıkları sağladıkları görülmektedir. Finansal kiralama şirketlerinin 2015 
yılı brüt işlem hacmi 17,3 milyar Türk Lirası düzeyine ulaşmıştır ve bu işlem hacminin 
yaklaşık %95’ini imalat sanayii ve hizmet sektörü işletmelerine yapılan kiralama 
faaliyetleri oluşturmaktadır (FKB, 2016). Dünya çapında ele alındığında finansal 
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kiralama yoluyla varlık finansmanında da artış olduğu gözlemlenmektedir. The White 
Clarke Group Küresel Finansal Kiralama Raporuna göre ilk 50 ülkenin toplam yeni 
finansal kiralama sözleşme hacmi 2013 yılından 2014 yılına %6,83 artış göstererek 
yaklaşık 884 milyar Amerikan Dolarından 944,3 milyar Amerikan Dolarına 
yükselmiştir (White, 2015). Yapılan çalışmalar faaliyet kiralaması işlemlerinin özellikle 
belirli sektörlerde finansal kiralama sözleşmelerinden çok daha yüksek tutarlar 
oluşturduğunu, mevcut durumda faaliyet kiralamasının aktifleştirilmemesinden ve bu 
şekilde varlık ediniminden kaynaklanan borçlanmaların bilançoya yansımamasından 
dolayı şirketlerin büyük ölçüde bu yolu tercih ettiklerini ortaya koymaktadır.   

Öte yandan kiralama işlemlerinin hem kiracılar hem de kiraya verenler açısından 
nasıl muhasebeleştirileceğine yönelik mevcut düzenlemeler çeşitli açılardan 
eleştirilmektedir. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı, kiralama işlemlerini finansal 
kiralama ve faaliyet kiralaması şeklinde sınıflandırmakta ve bu iki kiralama işleminin 
raporlanmasına ilişkin birbirinden farklı yaklaşımlar belirlemektedir. Finansal kiralama 
işlemleri kiracının finansal durum tablosunda ve kapsamlı kar/zarar tablosunda 
raporlanırken, faaliyet kiralaması sadece kapsamlı kar/zarar tablosunda kira gideri 
olarak raporlanmaktadır. Bu durum gerçekte çoğu zaman birbirine çok benzer işlemlerin 
sadece sınıflandırma farklılığından dolayı farklı şekillerde raporlanması sonucunu 
doğurmakta ve finansal bilgi kullanıcıları açısından işletmenin varlık ve borçlarını daha 
düşük göstererek finansal durumunun gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasını 
engellemekte olduğu konusunda eleştirilmektedir. 

Bu eleştirileri dikkate alan IASB (International Accounting Standards Board), 
FASB (Financial Accounting Standards Board) ile birlikte kiralama işlemlerinin 
muhasebesi üzerine yeni bir geliştirme projesi başlatmıştı1. Bu proje tamamlanarak, 1 
Ocak 2016 tarihinde yeni standart “UFRS 16 Kiralamalar” yayınlanmıştır. Yeni 
Standart 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kiracılar açısından finansal 
kiralama – faaliyet kiralaması ayrımını kaldıran yeni standardın, özellikle faaliyetlerinde 
yüksek değerli maddi duran varlık kullanan ve bu varlıkları genellikle kiralama yoluyla 
edinen işletmelerin finansal tablolarını ve finansal oranlarını önemli ölçüde etkilemesi 
beklenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, yeni kiralama işlemleri standardı UFRS 16’nın getirdiği 
yenilikleri açıklayarak, söz konusu Standardın uygulanmasıyla işletmelerin finansal 
verileri (tabloları, oranları vb.) üzerindeki olası etkilerini değerlendirmektir. 

Çalışmada öncelikle mevcut kiralama işlemleri standardı TMS 17’ye göre 
muhasebeleştirme modelleri kısaca özetlenecek, ardından yeni kiralamalar standardı 
UFRS 16’nın düzenlemeleri incelenecektir. Bu inceleme kapsamında ilk olarak 
hipotetik bir işletme üzerinden konu TMS 17 ile karşılaştırmalı olarak 
örneklendirilecek, ardından ise halka açık bir havayolu şirketi ile bir perakende ticaret 
şirketinin finansal raporlarındaki bilgilerden yola çıkarak yeni Standardın şirketlerin 
finansal tablolarına ve finansal oranlarına olası etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.  

2. TMS 17: Kiralama İşlemlerine Yönelik Mevcut Standart 
TMS/TFRS’lerde kiralama işlemlerine ilişkin düzenlemeler “TMS 17 Kiralama 

İşlemleri” standardında yer almaktadır. Standart 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan 
                                                
1 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMS/UFRS’leri yayınlayan kurul) ile Amerikan Finansal Muhasebe 
Standartları Kurulu (ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini yayınlayan kurul) … 
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hesap dönemlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Kiralama işlemlerinin kiracı ve kiraya 
veren tarafından nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini ve yapılması gereken 
açıklamaları düzenlemektedir. 

Mevcut Standartta kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması 
şeklinde ikiye ayrılmakta ve muhasebeleştirilmeleri de bu sınıflandırma temel alınarak 
farklı olmaktadır. Finansal kiralama “sözleşmeye konu varlığın mülkiyetine sahip 
olmaktan kaynaklanan risk ve yararların devredildiği sözleşme” şeklinde tanımlanırken; 
faaliyet kiralaması “finansal kiralama dışındaki kiralamalar” şeklinde tanımlanmaktadır 
(TMS 17, madde 4). 

Standarda göre, finansal kiralama işlemleri kiralama süresinin başlangıcında 
kiralamaya konu varlığın “gerçeğe uygun değeri veya asgari kira ödemelerinin bugünkü 
değerinden düşük olanı üzerinden” kiracının finansal durum tablosunda varlık ve borç 
olarak muhasebeleştirilmektedir (TMS 17, madde 20). Dönem sonlarında ise, kiralama 
işlemleri nedeniyle oluşan faiz ve varlık için ayrılan amortisman kapsamlı kar/zarar 
tablosunda gider olarak yer almaktadır (TMS 17, madde 25 ve madde 27). 

Faaliyet kiralamalarında ise, kiralama işlemine ilişkin varlık ve borç hiçbir şekilde 
kiracının finansal durum tablosunda yer almamakta, kira ödemeleri sadece kapsamlı 
kar/zarar tablosunda kira süresi boyunca eşit şekilde gider olarak raporlanmaktadır 
(TMS 17, madde 33). Kiracı ayrıca finansal tabloların dipnotlarında iptal edilemeyen 
faaliyet kiralamalarını bir yıldan az, bir yıldan fazla ve beş yıldan az, beş yıldan fazla 
şeklinde dönemler itibariyle açıklamak durumundadır (TMS 17, madde 35). 

 
Şekil 1: TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardına Göre Muhasebeleştirme 

Kiraya verenler ise finansal kiralama sözleşmesine konu varlığı, net kiralama 
yatırımına eşit tutarda bir alacak olarak finansal durum tablolarında gösterirler (TMS 
17, madde 36). Alacaklı oldukları kira ödemelerini ise yatırmış oldukları anaparanın 
geri dönüşü ve faiz geliri şeklinde ayrıştırarak muhasebeleştirirler (TMS 17, madde 37). 
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Kiraya verenler faaliyet kiralamasında, kiralamaya konu varlıkları finansal durum 
tablosunda gösterirler (TMS 17, madde 49) ve kira gelirlerini kiralama süresi boyunca 
kapsamlı kar/zarar tablosunda gelir olarak muhasebeleştirirler (TMS 17, madde 50). 
Ayrıca, varlığa ilişkin amortismanı gider olarak raporlarlar. Kiraya verenler, iptal 
edilemeyen kiralama çerçevesinde ileride elde edecekleri asgari kira ödemelerinin 
toplamını bir yıldan az, bir yıldan fazla ve beş yıldan az, beş yıldan fazla şeklinde 
dönemler itibariyle ayrı ayrı tutarını açıklamak durumundadırlar (TMS 17, madde 56). 

3. UFRS 16: Yeni Kiralama İşlemleri Standardı 
Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan değişik yöntemler, 

işletmenin standart performans ölçütlerini ve raporlanan borçlanma düzeylerini önemli 
ölçüde etkilemektedir (Beattie, Goodacre ve Thomson, 2006, s. 76). 

G4+12 tarafından mevcut kiralama işlemleri standardı temel olarak üç açıdan 
eleştirilmektedir. Birincisi, standart faaliyet kiralamalarından kaynaklanan maddi 
varlıklar ve yükümlülükleri bilanço dışında bırakarak ihmal etmektedir. İkincisi, 
birbirine çok benzeyen işlemler sadece sözleşme şartlarındaki çok küçük farklılıklar 
nedeniyle biri finansal kiralama, diğeri faaliyet kiralaması şeklinde sınıflandırılmakta, 
bu da birbirine çok benzeyen işlemlerin çok farklı şekillerde muhasebeleştirilmesine yol 
açmaktadır. Son olarak, kiralanan varlıkların aktifleştirilmesine ilişkin “hep ya da hiç” 
yaklaşımı günümüz iş ortamındaki modern karmaşık işlemleri yeterince 
yansıtmamaktadır. Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin, finansal 
kiralama ve faaliyet kiralaması arasındaki farklılığı ortadan kaldıracak kavramsal bir 
yaklaşım önerilmektedir (Beattie, Goodacre ve Thomson, 2006, s. 78). 

 
Şekil 2: UFRS 16 Kiralamalar Standardına Göre Muhasebeleştirme 

Yeni kiralamalar standardı UFRS 16’da kiracılar açısından önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Kiraya verenler açısından ise ciddi değişiklikler yapılmamıştır. Yeni 
                                                
2 G4+1 1993 yılında FASB (Financial Accounting Standards Board) ile Kanada, İngiltere ve 
Avustralya’daki standart düzenleyici organlar tarafından başlangıçta G4 olarak oluşturulan, daha sonra 
Yeni Zelanda’nın katılımıyla G4+1 olarak yeniden adlandırılan, gözlemci olarak IASB (International 
Accounting Standards Board) temsilcilerinin de katıldığı bir oluşumdur. Grup finansal performansın 
raporlanması ve kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konularda 11 rapor yayınlamıştır ve 2001 
yılında feshedilmiştir. Kaynak: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156304264 
ve http://www.iasplus.com/en/binary/resource/g4final.pdf (20.04.2016). 
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Standartta kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet kiralaması sınıflandırması 
kaldırılmış ve tüm kiralama işlemleri için aynı muhasebeleştirme modeli getirilmiştir. 
Bu modele göre 12 aydan daha uzun tüm kiralama işlemlerinin kiracının finansal durum 
tablosunda varlık ve yükümlülük olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
kiralamaya konu varlığa ilişkin amortisman gideri ile kira ödemelerindeki faiz giderinin 
kapsamlı kar/zarar tablosunda raporlanması gerekmektedir. 

UFRS 16’ya göre kiracı, kira sözleşmesinin başlangıcında finansal durum 
tablosunda “kullanım hakkı veren varlık” ve bir “kira yükümlülüğü” muhasebeleştirir 
(UFRS 16, madde 22). “Kullanım hakkı veren varlık” başlangıçta kira yükümlülüğü artı 
kiracı tarafından yüklenilen başlangıç doğrudan maliyetleri tutarında ölçülür (UFRS 16, 
madde 24). Kira başlangıcından sonra ise bir maliyet modeli kullanarak “kullanım hakkı 
veren varlığı” ölçer. Bu modelde, “kullanım hakkı veren varlık” maliyet bedelinden 
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek ölçülür (UFRS 
16, madde 30 – a). 

“Kira yükümlülüğü” başlangıçta, kiralama süresi boyunca yapılacak kira 
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçülür (UFRS 16, madde 26). 

Kiraya verenler açısından ise, finansal kiralama – faaliyet kiralaması 
sınıflandırması (UFRS 16, madde 61) devam etmekte ve her bir sınıflandırmanın 
muhasebeleştirilmesi de farklı olmaktadır. Kiraya veren, kiralama sözleşmesine konu 
olan varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan önemli risk ve faydaları kiracıya 
devrediyorsa, bu sözleşmeyi finansal kiralama olarak sınıflandıracaktır. Diğer 
kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılacaktır (UFRS 16, madde 62). 

Kiraya veren, finansal kiralamalarda kira sözleşmesinin başlangıcında net 
kiralama yatırımına eşit tutarda bir alacak muhasebeleştirecektir (UFRS 16, madde 68). 
Sonraki ölçümlerde, faiz geliri kiraya verenin finansal kiralama konusu varlığa ilişkin 
net yatırımındaki sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre 
muhasebeleştirilecektir (UFRS 16, madde 75). Faaliyet kiralamalarında ise kira geliri, 
kiraya konu varlıktan elde edilen faydadaki azalmanın zamanlamasını daha iyi yansıtan 
sistematik başka bir yöntem var olmadıkça, kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem 
uygulamak suretiyle gelir olarak muhasebeleştirir (UFRS 16, madde 81). 

• UFRS 16 ile kiracılar açısından finansal kiralama – faaliyet kiralaması 
sınıflandırması ortadan kaldırılmıştır. Bütün kiralama işlemlerinin TMS 17’ye 
benzer şekilde raporlanması gerekmektedir. Böylece, faaliyet kiralamalarına 
ilişkin bilanço dışında kalan haklar ve yükümlülükler, finansal kiralamada olduğu 
gibi bilançoya yansıtılacaktır.  

• UFRS 16, kısa süreli (12 ay ve daha kısa) kiralamalar ile değeri düşük 
varlıklarla (örneğin bir bilgisayarın kiralaması gibi) ilgili kiralamalara istisna 
getirmiştir.  

• UFRS 16 ile gelir tablosunda tek bir gider kaleminde raporlanan faaliyet 
kiralamasına ilişkin giderler, finansal kiralamada olduğu gibi amortisman ve faiz 
gideri şeklinde raporlanacaktır. 
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4. UFRS 16 – Kiralamalar Standardına Göre Kiralama İşlemlerinin 
Muhasebeleştirilmesi 

4.1. Literatür 

Yapılan çalışmalar genellikle, faaliyet kiralamalarının mevcut standarda göre 
muhasebeleştirilmesine kıyasla, yeni standarda göre muhasebeleştirilmesinin 
işletmelerin finansal tabloları ve finansal oranları üzerindeki etkilerini incelemeye 
yönelik çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Beattie, Edwards ve Goodacre (1998) İngiltere’de tesadüfi olarak seçilmiş 232 
halka açık işletme üzerine yaptığı çalışmalarında faaliyet kiralamasına konu olan 
varlıkların aktifleştirilmesi durumunda karlılık marjlarında, varlıklar üzerinden 
karlılıkta ve varlık devir hızında önemli etkiler (%1 düzeyinde) oluşacağını tespit 
etmişlerdir. Faaliyet kiralaması işlemlerinin yüksek değerlere ulaştığı belirtilen hizmet 
sektöründe bu etkinin daha da belirgin olduğu belirtilmiştir.  

Bennett ve Bradbury (2003), Yeni Zelanda’daki 38 halka açık şirketin iptal 
edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin açıklamalarından yararlanarak analizlerini 
gerçekleştirmiş ve faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin raporlanan yükümlülükler 
üzerine önemli düzeyde etkisi olduğunu bildirmişlerdir. İşletmelerin kaldıraç oranında 
artış, karlılık ve likidite rasyolarında ise azalış tespit edilmiştir.  

Fülbier, Lirio Silva ve Pferdehirt (2008)’in Almanya’da üç temel endekste yer 
alan 90 halka açık işletmenin finansal tablolarını kullanarak yaptıkları çalışmada 
özellikle varlık ve borçlarla ilişkili rasyolarda önemli değişiklikler olacağı, ancak 
karlılık rasyoları üzerindeki etkinin çok düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. En 
belirgin etki moda ve perakendecilik sektöründe gözlemlenmiştir.  

Gritta ve Lippman (2010) çalışmalarında 2008 yılında Amerikan havayolu 
şirketlerinin kiralama işlemlerinin 1994’e göre gerilediğini, ancak faaliyet kiralaması 
düzeyinin toplam kiralama düzeyine göre önemli bir artış gösterdiğini, finansal oranlar 
incelendiğinde ise havayolu şirketlerinin yeni standarda göre çok daha riskli 
göründüklerini bildirmişlerdir.  

Grossman ve Grossman (2010)’ın 2009 yılında Fortune 500 endeksinde yer alan 
ilk 200 işletme arasından seçtikleri 91 finansal olmayan işletme üzerine yaptıkları 
çalışmada, işletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerinde ve toplam borçlanma düzeyinde 
artışla karşılaşacakları ve bu durumun finansal analiz üzerinde önemli etkiler yaratacağı 
belirtilmektedir.  

Tang ve Fiedler (2011) ise taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
çoğunlukla faaliyet kiralaması yolu ile edinilmiş kamyon, gemi ve uçaklara sahip 
olmasından dolayı bu sektör üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarında, mevcut kiralama 
sınıflandırmasının borçların saklanması gibi bir sonuç doğurduğunu belirtmişlerdir.  

Singh (2011), bir restoran şirketinin verileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında faiz 
karşılama ve sermaye oranlarının düştüğünü, borçlanma oranlarında büyük artış 
olduğunu, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve FVÖK (Faiz ve Vergi 
Öncesi Kar) gibi performans ölçütlerinin etkilendiğini tespit etmiştir.  

Seay ve Woods (2011) A.B.D.’de birçok sektör ve işletme için kaldıraç 
oranlarında artış; likidite, verimlilik ve karlılık oranlarında ise düşüş raporlamışlardır.  



 
 

R. Aktaş – S. Karğın – N. Demirci Arıcı 9/4 (2017) 858-881 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

865 

Tai (2013), Hong Kong’da faaliyet gösteren iki büyük fast-food restoran 
zincirinin finansal oranlarını değerlendirdiği çalışmasında her iki şirketin de hem aktif 
getiri oranı hem de kaldıraç oranının ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirlemiştir.  

Şenyiğit (2014) A.B.D.’nin en büyük havayolu işletmelerinden biri olan Delta 
Havayolları’nın 2010 faaliyet raporunu incelediği çalışmasında borçlanma oranlarında 
önemli düzeyde artış, faiz karşılama oranı, faaliyet karı oranı, net kar oranı ve 
özsermaye karlılık oranında da azalma olduğunu hesaplamıştır. 

Wong ve Joshi (2015) önde gelen Avustralya işletmelerinin borç/özkaynak, 
borç/varlıklar ve aktif karlılığı gibi rasyolarında önemli farklılıklar olduğunu ortaya 
koyarken, özkaynak karlılığındaki değişimi önemsiz düzeyde bulmuşlardır.  

Yapılan çalışmalar tüm dünyada faaliyet kiralaması işlemlerinin varlık ediniminde 
önemli bir finansman aracı olarak kullanıldığını ve bu nedenle bu işlemlerin bilançoya 
alınarak aktifleştirilmesinin özellikle kaldıraç oranlarında ve işletmelerin finansal riski 
üzerinde önemli etkilere neden olacağını ortaya koymuştur.  

Çalışmanın bu kısmında, öncelikle bir kiralama işleminin hem mevcut standarda 
hem de yeni standarda göre finansal tablolarda nasıl yer aldığı hipotetik bir örnek 
üzerinden gösterilecektir. Ardından yeni standardın en fazla etkileyeceği sektörler 
arasında yer alacağı düşünülen ulaştırma (havayolu) sektörü ve perakende ticaret 
sektöründe yer alan halka açık birer şirketin gerçek verileri üzerinden, yeni kiralama 
standardının şirketlerin finansal tabloları ve finansal oranları üzerindeki olası etkileri 
belirlenmeye çalışılacaktır. 

4.2. Bir Kiralama İşleminin TMS 17 ve UFRS 16’ya Göre Raporlanması 
Aradaki farkı ortaya koymak üzere aşağıdaki örnek verilmiştir. Beyaz eşya ve 

küçük ev aletleri satan bir mağazalar zinciri, büyük bir alışveriş merkezinde beş 
yıllığına bir işyeri kiralamıştır. Kira sözleşmesi 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. 
Ödemeler 65.000 TL ve yıllık olarak yapılacaktır. Sözleşmeye göre kira bedelinin 
içinde yıllık 5.000 TL, işletmenin alışveriş merkezinden sağlayacağı hizmetler 
(temizlik, güvenlik, bakım-onarım vb.) karşılığı alınan tutar da bulunmaktadır. Faiz 
oranı %10’dur. 

TMS 17’ye göre ilk önce kiralama işleminin sınıflandırılması gerekmektedir. Bu 
durumda sözleşmenin kiralamaya konu varlığın mülkiyetine sahip olmaktan 
kaynaklanan önemli risk ve faydaları kiracıya devredip devretmediği göz önünde 
bulundurularak, sözleşmenin faaliyet kiralaması olduğuna karar verilecektir. Daha sonra 
muhasebeleştirilmesi ise basit ve kolaydır. Sözleşmenin başlangıcında herhangi bir 
ölçüm ya da muhasebeleştirme yapılmayacaktır. Her yılın sonunda ise kira gideri 
kapsamlı kar/zarar tablosunda raporlanacaktır. Ayrıca kira ödemesi içindeki hizmet 
ücretlerini kapsayan kısmın ayrıştırılması da gerekmemektedir. Ancak kiracı “TFRS 
Yorum 4 – Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi”ne göre, 
anlaşma kapsamındaki bütün ödemeleri kira ödemesi olarak yapar. Fakat kiralanan 
varlığa ilişkin olmayan ödemeleri finansal tablo dipnotlarında açıklar. 
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Tablo 1: TMS 17’ye Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına 
Yansıması 

  01.Oca.18 31.Ara.18 31.Ara.19 31.Ara.20 31.Ara.21 31.Ara.22   
  0 1 2 3 4 5 Toplam 
Nakit Çıkışları (Ödemeler) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000   325.000 
Kira Gideri   65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 325.000 

İşletmenin yıllık finansal tablo düzenlediği varsayımı altında, kira ödemelerini 
gerçekleştirdiğinde yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir. İşletme her ödemeden 
sonra aşağıdaki kaydı tekrarlayacaktır.  

   01.01.2018   
   

 
        

      770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60.000-   
   

 
        100 KASA   60.000- 

      -2018 yılı kira giderinin kaydı       
 

 
   /       

 
      

UFRS 16’ya göre ise söz konusu kiralama işleminin sınıflandırılmasına gerek 
yoktur. Ancak kira bedeli olarak ödenecek tutar içinde kiralanan varlığa ait olmayan 
hizmet bedellerinin ayrıştırılması gerekmektedir.  

Tablo 2: UFRS 16’ya Göre Kira Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarına 
Yansıması 

  01.Oca.18 31.Ara.18 31.Ara.19 31.Ara.20 31.Ara.21 31.Ara.22   
  0 1 2 3 4 5 Toplam 

Nakit Çıkışları 
(Hizmet Bedeli) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 
25.000 

Nakit Çıkışları  
(Kira Ödemeleri) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000   300.000 

Kira Ödemelerinin 
Bugünkü Değeri 60.000 54.545 49.587 45.079 40.981   250.192 

Kiralama Borçları 
 190.192 149.211 104.132 54.545       

Kullanım Hakkı 
Veren Varlık 250.192 200.154 150.116 100.078 50.040     
Faiz Giderleri 

   19.019 14.921 10.413 5.455   49.808 
Amortisman Gideri 

   50.038 50.038 50.038 50.038 50.038 250.190 
Genel Yönetim 

Gideri 
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 
Kar/Zarar’a Etkisi 

   74.058 69.959 65.451 60.493 55.038 325.000 
  

Kira Ödemesi   60.000 60.000 60.000 60.000     
Anapara Ödemesi   40.981 45.079 49.587 54.545     
Faiz Gideri   19.019 14.921 10.413 5.455     
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Kira sözleşmesinin başlangıcında kira ödemelerinin (hizmet bedeli ayrıştırıldıktan 
sonra) bugünkü değerlerinin toplamı üzerinden finansal durum tablosunda aktifleştirme 
ve borç kaydı aşağıdaki gibi olacaktır3. 

   01.01.2018   
   

 
        

      XXX KULLANIM HAKKI VEREN VARLIK 250.192-   
   

 
        XXX KİRALAMA BORÇLARI   250.192- 

      -Kiralama işleminin muhasebeleştirilmesi       
 

 
   /       

 
      

Her yılın başında hizmet bedeline ilişkin yapılan ödemenin kaydı aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

   01.01.2018   
   

 
        

      770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000-   
   

 
  100 KASA   5.000- 

      -2018 yılı kiralanan varlığa ilişkin hizmet bedeli       
 

 
   /       

 
      

Kiralama sözleşmesinin başlangıcında yapılan ilk ödemenin (bir yıllık) kaydı 
aşağıdaki gibi olacaktır. Söz konusu ödeme ile işletmenin kiralama işleminden doğan 
borcu azalmaktadır. 

   01.01.2018   
   

 
        

      XXX KİRALAMA BORÇLARI 60.000-   
   

 
        100 KASA   60.000- 

 
 

   /       
 

      
Birinci yılın sonunda, kullanım hakkı veren varlığa ilişkin aktifleştirilen değer 

üzerinden normal amortisman yöntemi kullanılarak kiralama sözleşmesi süresi boyunca 
eşit tutarlarda amortisman ayrılacak ve kaydı aşağıdaki şekilde her yılın sonunda 
gerçekleştirilecektir.  

   31.12.2018   
   

 
        

      770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 50.038-   
   

 
   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   50.038- 

      -Amortisman kaydı       
 

 
   /       

 
      

Yapılması gereken bir başka kayıt ise yılsonundaki faiz tahakkuk kaydıdır. 
Ödemeler peşin (kira sözleşmesinin başında yıllık olarak) yapılacağı için ilk yılın 
tahakkuk eden faiz gideri dönem sonunda finansal tablolara alınmalıdır. Ödemeler 

                                                
3 Muhasebe kayıtlarında cari dönem – uzun dönem ayrımı ihmal edilmiştir. 
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dönem sonunda yapılmış olsaydı böyle bir kayda gerek olmayacaktı. Çünkü dönem 
sonunda yapılan ödeme anapara ve faiz ödemesi şeklinde ayrıştırılmış olacaktı. 

   31.12.2018   
   

 
        

      780 FİNANSMAN GİDERLERİ 19.019-   
   

 
        381 GİDER TAHAKKUKLARI   19.019- 

 
 

   /       
 

      
Amortisman gider kaydı ve kira sözleşmesi ile birlikte gerçekleşecek hizmet 

alımına ilişkin gider kaydı her dönem önceki yıllardaki rakam ve tutarlarda dört yıl 
boyunca daha gerçekleştirilecektir ve değişiklik olmayacağı için burada 
tekrarlanmamıştır. 

Sonraki her dönemin başında ödeme ve bununla birlikte gider tahakkukunun iptali 
kaydı ve yine sonraki her dönemin sonunda finansman gider kaydı aşağıdaki gibi 
olacaktır.   

2019 Yılı Kayıtları: 

   01.01.2019   
   

 
        

      381 GİDER TAHAKKUKLARI 19.019-   
     XXX KİRALAMA BORÇLARI  40.981-   

  
 

        100 KASA   60.000- 
 

 
   /       

 
       
       

   31.12.2019   
   

 
        

      780 FİNANSMAN GİDERLERİ 14.921-   
   

 
        381 GİDER TAHAKKUKLARI   14.921- 

 
 

   /       
 

      
2020 Yılı Kayıtları: 

   01.01.2020   
   

 
        

      381 GİDER TAHAKKUKLARI 14.921-   
     XXX KİRALAMA BORÇLARI  45.079-   

  
 

        100 KASA   60.000- 
 

 
   /       

 
      
   31.12.2020   

   
 

        
      780 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.413-   
   

 
        381 GİDER TAHAKKUKLARI   10.413- 

 
 

   /       
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2021 Yılı Kayıtları: 

   01.01.2021   
   

 
        

      381 GİDER TAHAKKUKLARI 10.413-   
     XXX KİRALAMA BORÇLARI  49.587-   

  
 

        100 KASA   60.000- 
 

 
   /       

 
      
   31.12.2021   

   
 

        
      780 FİNANSMAN GİDERLERİ 5.455-   
   

 
        381 GİDER TAHAKKUKLARI   5.455- 

 
 

   /       
 

      
2022 Yılı Kayıtları: 

   01.01.2022   
   

 
        

      381 GİDER TAHAKKUKLARI 5.455-   
     XXX KİRALAMA BORÇLARI  54.545-   

  
 

        100 KASA   60.000- 
 

 
   /       

 
      4.2. UFRS 16’nın BIST Ulaştırma (Havayolu) Sektöründe Faaliyet Gösteren 
Bir Şirketin Finansal Tabloları ve Oranlarına Etkileri: PEGASUS Örneği 

Çalışmanın bu kısmında, BIST Ulaştırma Sektöründe faaliyet gösteren Pegasus 
Hava Taşımacılığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın4 2015 yılı konsolide raporlarında yer 
alan veriler esas alınarak, faaliyet kiralamalarının UFRS 16’ya göre raporlanması 
durumunda finansal raporlar ve finansal oranlar üzerindeki olası etkileri 
değerlendirilmektedir. Ulaştırma sektöründen bir örnek seçilmesinin nedeni, özellikle 
havayolu taşımacılığında kullanılan uçakların büyük ölçüde faaliyet kiralaması ile 
edinilmesidir.  

Pegasus’un 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faaliyetlerini sürdürdüğü 67 uçağın 3’ü 
kendisine ait, 25’i finansal kiralama yoluyla, 39’u ise faaliyet kiralaması yoluyla 
edinilmiştir. Şirketin aktif büyüklüğü 4.098.097.252 TL’dir. Borçlarının toplamı 
2.645.365.623 TL olan şirketin borçlanma (kaldıraç) oranı %65’tir. Toplam Yabancı 
Kaynak / Özkaynak Oranı ise 1,82’dir. 

Şirketin faaliyet kiralaması sözleşmeleri 1–8 yıl arasındadır. Faaliyet 
kiralamasından kaynaklanan ve 2015 yılı içinde gider yazılan kira ödemeleri toplamı 
324.574.674 TL’dir. Aşağıda Tablo 3’te Pegasus’un faaliyet ve finansal kiralama 
işlemlerine ilişkin 2014 ve 2015 yıllarındaki yükümlülükleri bir yıla kadar 
yükümlülükler, 1 ila 5 yıl arasındaki yükümlülükler ve 5 yıldan uzun süreli 
yükümlülükler olarak sınıflandırılarak verilmiştir.   

                                                
4 Bundan sonra Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. yerine kısaca Pegasus kullanılacaktır. 
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Tablo 3: PEGASUS A.Ş.’nin Kiralamalara İlişkin Verileri 

 
2015 2014 

Panel A: İptal Edilemez Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri 
0-1 yıl 400.006.430 225.002.237 
1-5 yıl 1.311.457.028 798.480.355 
5+ yıl 327.309.414 179.730.637 

Toplam 2.038.772.872 1.203.213.229 

Panel B: Finansal Kiralama Yükümlülükleri 
0-1 yıl 207.191.438 168.520.791 
1-5 yıl 820.080.814 683.783.642 
5+ yıl 407.230.694 528.461.762 

Toplam 1.434.502.946 1.380.766.195 

Tablodan izlenebileceği gibi Pegasus’un faaliyet kiralamalarından doğan 
yükümlülükleri 2014 yılında finansal kiralamadan doğan yükümlülüklerinden daha 
düşük iken (0,87 katı), 2015 yılında önemli ölçüde aşmıştır (1,42 katı). TMS 17’ye göre 
aktifleştirilmeyen faaliyet kiralamaları yükümlülükleri 2014 yılında 1.203.213.229 TL 
ve 2015 yılında 2.038.772.872 TL’yi bulmakta ve bilanço dışı kalmaktadır. 2015 yılında 
izleyen yıllarda ödenecek iptal edilemeyen faaliyet kiralamasından doğan tutar şirketin 
toplam varlıklarının (4.098.097.252 TL) yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Bu oranda 
bir varlık ve yükümlülüğün bilanço dışı kalması ise finansal tablo kullanıcısının 
kararlarında önemli rol oynayabilecek faydalı bilgiye ulaşımını engellemektedir.   

Pegasus’un 2015 yılı faaliyet kiralamalarına ilişkin yükümlülük verileri esas 
alınarak, belirli varsayımlar altında, faaliyet kiralaması işlemlerinin UFRS 16’ya göre 
raporlanması durumunda şirketin 2015 yılı finansal tablolarında ve oranlarında oluşması 
muhtemel etkiler değerlendirilmiştir.   

Sözü edilen varsayımlar, faaliyet kiralamasından kaynaklanan yükümlülüklerin 
(ödemelerin) bugünkü değerlerinin toplamının hesaplanarak bilançoya aktarılması ve 
yıllık faiz ve amortisman giderlerinin hesaplanarak kapsamlı kar/zarar tablosuna 
aktarılması için gerekli varsayımlardır. Varsayımlar aşağıdaki gibidir: 

• Cari dönem – uzun dönem ayrımı dikkate alınmaksızın bütün 
yükümlülükler tek bir kalem olarak ele alınmıştır. 

• Faaliyet kiralamalarından kaynaklanan ve bilançoya aktarılacak varlık ve 
yükümlülük tutarları, söz konusu işlemler nedeniyle oluşacak nakit akışlarının 
bugünkü değerleri toplamı olarak ve 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle hesaplanmıştır.  

• Faaliyet kiralamasından kaynaklanan ödemelerin yılsonlarında 
gerçekleşeceği varsayılmıştır. 

• Dolayısıyla 2015 yılı içinde gider yazılan faaliyet kiralamalarından 
kaynaklanan kira ödemeleri toplamı olan 324.574.674 TL’nin 31 Aralık 2015’te 
gerçekleştiği varsayılmıştır.   

• Tablo 3’te yer alan 0-1 yıl arasındaki yükümlülükler için 1. yılın sonunda 
yani 31 Aralık 2016 tarihinde ödemenin yapılacağı, 1-5 yıl arası yükümlülükler 
için 2., 3., 4. ve 5. yıl sonlarında yani 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları sonunda 
ödemelerin yapılacağı varsayılmıştır. 
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• Şirket raporlarında faaliyet kiralaması faaliyetlerinin 1 ila 8 yıllık 
dönemleri kapsadığı belirtildiği için, 5 yılı aşan yükümlülüklerin 6., 7. ve 8. 
yılların sonunda yerine getirildiği varsayılmaktadır.  

• Bu nedenle, 2016 yılı sonunda yapılacak ödeme 400.006.430 TL olarak 
alınmıştır. 1-5 yıl arası toplam yükümlülüklerin bu 4 yılda eşit tutarlarda 
ödeneceği varsayılmıştır. Yani bu dönemdeki toplam 1.311.457.028 TL’lik 
yükümlülüğün 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları sonunda 327.864.257 TL olarak 
ödeneceği beklenmektedir. 5 yıldan uzun süreli yükümlülüklerin ise 3 yılda eşit 
dağılacağı varsayılarak bu dönemdeki toplam 327.309.414 TL’lik yükümlülük 
2021, 2022 ve 2023 yılları sonunda 109.103.138 TL olarak hesaplanmıştır.   

• Ödemelerin bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto 
oranı %10’dur. 

• Faydalı ömür ortalaması (toplam yükümlülüklerin süresi ile 
ilişkilendirilerek) 8 yıl olarak varsayılmıştır ve normal amortisman yöntemine 
göre yıllık amortisman giderleri hesaplanmıştır.  

Bu varsayımlar altında yapılan hesaplamalar Ek 1’de verilmektedir. Tablo 4 ise 
Pegasus’un 2015 yılı raporlarına yansıyan finansal verilerini ve bu verilerle hesaplanan 
belirli finansal oranlarını, işletme faaliyet kiralamasına konu olan varlıklarını UFRS 
16’ya göre raporlasaydı oluşacak veriler ve oranlarla karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.  

Pegasus’un yeni kiralamalar standardına göre raporlanacak finansal tablolarına 
göre 2015 yılında faiz giderlerindeki önemli ölçüde artışa bağlı olarak net karında 
azalış, faaliyet karında ise artış beklenmektedir. Net kar üzerinden hesaplanan karlılık 
oranlarında azalış söz konusu olacaktır. Net Kar/Özsermaye oranı %7,70’den %6,61’e, 
Net Kar/Satışlar oranı ise %3,21’den %2,72’ye düşecektir. Faiz karşılama oranındaki 
%167’lik oran da %129 civarına düşecektir. 

Tablo 4: PEGASUS A.Ş.’nin Bazı Finansal Verileri 

  2015 (TMS 17) 2015 (UFRS 16) 
Panel A: Bazı Finansal Tablo Kalemleri 
Toplam Varlıklar 4.098.097.252 5.553.848.696 
KVYK 991.845.572 1.244.160.228 
UVYK 1.653.520.051 2.878.123.133 
Borç Toplamı 2.645.365.623 4.122.283.361 
Özkaynaklar 1.452.731.629 1.435.798.594 
Net Kar 111.863.873 94.930.838 
Faaliyet Karı 243.535.222 386.140.965 
Faiz Giderleri 167.477.218 331.249.255 
Net Satışlar 3.488.271.223 3.488.271.223 
Panel B: Bazı Finansal Oranları 
Net kar/Özsermaye 7,70% 6,61% 
Net Kar/Net Satışlar 3,21% 2,72% 
Faaliyet Karı/Net Satışlar 6,98% 11,07% 
(Net Kar+Faiz Gideri)/Faiz Gideri 166,79% 128,66% 
Toplam Borç / Toplam Varlıklar 64,55% 74,22% 
Toplam Borç/Özkaynaklar 182,10% 287,11% 
Net Kar/Toplam Varlıklar 2,73% 1,71% 
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4.3. UFRS 16’nın BIST Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir 
Şirketin Finansal Tabloları ve Oranlarına Etkileri: BİMEKS Örneği 

Çalışmanın bu kısmında, BIST Perakende Ticaret Sektöründe faaliyet gösteren 
BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.5’nin, 2015 yılı konsolide raporlarında yer alan 
veriler esas alınarak, eğer BİMEKS faaliyet kiralamalarını UFRS 16’ya göre 
raporlasaydı raporlarına yansıyacak olası sonuçlar ve bu sonuçların finansal oranlarına 
etkileri incelenmektedir. Ulaştırma Sektöründe olduğu gibi Perakende Ticaret 
Sektöründe de faaliyet kiralamasına yaygın bir şekilde başvurulduğu için ikinci 
örneğimiz bu sektörden seçilmiştir. Bu sektörde özellikle mağaza kiralamalarının 
yoğunlukla faaliyet kiralaması şeklinde yapıldığı görülmektedir. TMS 17’ye göre 
raporlanan bu tür kiralamaların, UFRS 16’nın uygulanması durumunda finansal raporlar 
ve oranlar üzerinde önemli etkiye sahip olacağı beklenmektedir. 

BİMEKS faaliyet kiralaması sözleşmeleriyle çeşitli perakende satış yeri, ofis ve 
depo kiralaması yapmaktadır ve kiralama süreleri 1 ila 10 yıl arasında değişmektedir.  

Aşağıda Tablo 5’te BİMEKS’in faaliyet kiralamasına ilişkin yükümlülükleri 2014 
ve 2015 yılları itibariyle bir yıla kadar yükümlülükler, 1 ila 4 yıl arasındaki 
yükümlülükler ve 4 yıldan uzun süreli yükümlülükler olarak sınıflandırılarak 
verilmiştir. Finansal kiralama işlemlerine ilişkin yükümlülükler ise 2014 ve 2015 
yıllarında bir yılı geçmeyen ve 1 ila 5 yıl arasındaki yükümlülükler olarak 
sınıflandırılmıştır ve 5 yılı geçen yükümlülüğü bulunmamaktadır. Doğası ve tanımı 
gereği finansal kiralama sözleşmelerine konu olan varlıklar için daha uzun sözleşme 
süreleri beklenirken, BİMEKS için faaliyet kiralama sözleşme süreleri 10 yıla kadar 
uzanmakta, finansal kiralama sözleşme süreleri ise 5 yılı aşmamaktadır. Bu veri de 
faaliyet kiralama sözleşmelerinin bilanço dışı kalmasına yönelik literatürde yer alan 
eleştirileri destekler niteliktedir. Ayrıca Tablo 5’ten de izlenebileceği gibi, BİMEKS 
A.Ş.’nin faaliyet kiralamalarından doğan yükümlülükleri finansal kiralamadan doğan 
yükümlülüklerine oranla çok yüksektir. Şirket finansal kiralamalardan doğan işlemlerini 
aktifleştirirken, aktifleştirdiği tutarın çok daha fazlası (2014 yılında 5,17 katı, 2015 
yılında 3,60 katı) bilanço dışı kalmaktadır.  

Tablo 5: BİMEKS A.Ş.’nin Kiralamalara İlişkin Verileri 

 
2015 2014 

Panel A: İptal Edilemez Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri 
0-1 yıl 37.654.241 41.857.547 
1-4 yıl 73.533.701 91.554.987 
4+ yıl 53.663.262 59.949.706 

Toplam 164.851.204 193.362.240 

Panel B: Finansal Kiralama Yükümlülükleri 
0-1 yıl 14.404.865 10.517.671 
1-5 yıl 31.369.183 26.911.663 
5+ yıl 0 0 

Toplam 45.774.048 37.429.334 

                                                
5 Bundan sonra BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş., kısaca BİMEKS olarak ifade edilecektir. 
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2015 yılında izleyen yıllarda ödenecek iptal edilemeyen faaliyet kiralamasından 
doğan ve TMS 17’ye göre faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılarak bilançoya 
aktarılmayan tutar 164.851.204 TL’dir ve BİMEKS’in mevcut toplam varlıklarının 
(786.884.437 TL) %21’ini oluşturmaktadır. Bu oranda bir varlık ve yükümlülüğün 
bilanço dışı kalması ise finansal tablo kullanıcısını yanlış yönlendirebilecek, sunulan 
rakamları ve finansal oranları etkileyecektir.  

Bu olası etkiyi değerlendirmek amacıyla 2015 yılı faaliyet kiralamalarına ilişkin 
yükümlülük verileri esas alınarak, belirli varsayımlar altında, söz konusu kiralama 
işlemlerinin UFRS 16’ya göre raporlanması durumunda finansal tablolarda ve oranlarda 
oluşması muhtemel etkiler değerlendirilmiştir.  

Sözü edilen varsayımlar, faaliyet kiralamasından kaynaklanan yükümlülüklerin 
(ödemelerin) bugünkü değerlerinin toplamının hesaplanarak bilançoya aktarılması ve 
yıllık faiz ve amortisman giderlerinin hesaplanarak kapsamlı kar/zarar tablosuna 
aktarılması için gerekli varsayımlardır. Varsayımlar aşağıdaki gibidir: 

• Cari dönem – uzun dönem ayrımı dikkate alınmaksızın bütün 
yükümlülükler tek bir kalem olarak ele alınmıştır. 

• Faaliyet kiralamalarından kaynaklanan ve bilançoya aktarılacak varlık ve 
yükümlülük tutarları, söz konusu işlemler nedeniyle oluşacak nakit akışlarının 
bugünkü değerleri toplamı olarak ve 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle hesaplanmıştır.  

• Faaliyet kiralamasından kaynaklanan ödemelerin yılsonlarında 
gerçekleşeceği varsayılmıştır. 

• BİMEKS’in 2015 yılı raporlarında Pegasus’un raporlarında yer aldığı 
gibi faaliyet kiralamasından kaynaklanan ve gider olarak yazılan nakit çıkışları 
ayrıca belirtilmediği için, 2014 yılı finansal raporlarında yer alan 0-1 yıl 
arasındaki yükümlülük tutarı olan 41.857.547 TL’nin 31 Aralık 2015’te 
gerçekleştiği varsayılmıştır.  

• Tablo 5’te yer alan 0-1 yıl arasındaki yükümlülükler için 1. yılın sonunda 
yani 31 Aralık 2016 tarihinde ödemenin yapılacağı, 1-4 yıl arası yükümlülükler 
için 2., 3., ve 4. yıl sonlarında yani 2017, 2018 ve 2019 yılları sonunda ödemelerin 
yapılacağı varsayılmıştır. 

• Pegasus örneğinde olduğu gibi faaliyet kiralaması faaliyetlerinin 8 yıllık 
dönemi kapsadığı varsayılarak, 4 yılı aşan yükümlülüklerin 5., 6., 7. ve 8. yılların 
sonunda yerine getirildiği varsayılmaktadır.  

• Bu nedenle, 2016 yılı sonunda yapılacak ödeme 37.654.241 TL olarak 
alınmıştır. 1-4 yıl arası toplam yükümlülüklerin bu 3 yılda eşit tutarlarda 
ödeneceği varsayılmıştır. Yani bu dönemdeki toplam 73.533.701 TL’lik 
yükümlülüğün 2017, 2018 ve 2019 yılları sonunda 24.511.234 TL olarak 
ödeneceği beklenmektedir. 4 yıldan uzun süreli yükümlülüklerin ise kalan 4 yılda 
eşit dağılacağı varsayılarak, bu dönemdeki toplam 53.663.262 TL’lik yükümlülük 
2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları sonunda 13.415.816 TL olarak hesaplanmıştır.   

• Ödemelerin bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılan iskonto 
oranı %10’dur. 

• Faydalı ömür ortalaması (toplam yükümlülüklerin süresi ile 
ilişkilendirilerek) 8 yıl olarak varsayılmıştır ve normal amortisman yöntemine 
göre yıllık amortisman giderleri hesaplanmıştır.  
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Bu varsayımlar altında yapılan hesaplamalar Ek 2’de verilmektedir. Tablo 6 ise 
BİMEKS A.Ş.’nin 2015 yılı raporlarına yansıyan finansal verilerini ve bu verilerle 
hesaplanan belirli finansal oranlarını, işletme faaliyet kiralamasına konu olan 
varlıklarını UFRS 16’ya göre raporlasaydı oluşacak veriler ve oranlarla karşılaştırmalı 
olarak sunmaktadır.  

Tablo 6: BİMEKS A.Ş.’nin Bazı Finansal Verileri 

  2015 (TMS 17) 2015 (UFRS 16) 
Panel A: Bazı Finansal Tablo Kalemleri 
Toplam Varlıklar 786.884.437 916.621.088 
KVYK 497.071.619 522.856.704 
UVYK 135.958.758 228.865.231 
Borç Toplamı 633.030.377 751.721.936 
Özkaynaklar 153.854.060 162.690.134 
Net Kar 9.397.227 18.233.301 
Faaliyet Karı 56.142.646 81.783.112 
Faiz Giderleri 97.423.279 112.018.652 
Net Satışlar 1.572.389.920 1.572.389.920 
Panel B: Bazı Finansal Oranları 
Net kar/Özsermaye 6,11% 11,21% 
Net Kar/Net Satışlar 0,60% 1,16% 
Faaliyet Karı/Net Satışlar 3,57% 5,20% 
(Net Kar+Faiz Gideri)/Faiz Gideri 109,65% 116,28% 
Toplam Borç / Toplam Varlıklar 80,45% 82,01% 
Toplam Borç/Özkaynaklar 411,45% 462,06% 
Net Kar/Toplam Varlıklar 1,19% 1,99% 

BİMEKS A.Ş.’nin 2015 yılı finansal raporları yeni kiralamalar standardına göre 
hazırlanmış olsaydı finansal durum tablosuna yansıması gereken kullanım hakkı veren 
varlık tutarında 129.736.651 TL’lik bir artış olacaktır. TMS 17’ye göre raporlanan 
işletmenin toplam varlık tutarı 786.884.437 TL’den UFRS 16’ya göre raporlansaydı 
916.621.088 TL’ye çıkacaktır. Toplam varlıklardaki %16,49 oranındaki artış dikkate 
değer bir artış oranıdır. İşletmenin borçlarında önemli ölçüde artışa neden olacak olan 
bu sunum, net karı artıracak ve neredeyse iki katına (9.397.227 TL’den 18.233.301 
TL’ye) çıkaracaktır. Kaldıraç oranlarında gözlemlenen artış düşük olsa da (Toplam 
Borç/Toplam Varlıklar oranı %80’den %82’ye yükselmiştir), halihazırda borçlanma 
oranlarının çok yüksek olması bu artışın marjinal etkisini önemli kılmaktadır.   

BİMEKS A.Ş.’nin yeni kiralamalar standardına göre raporlanacak finansal 
tablolarına göre 2015 yılında faiz giderlerindeki artışa rağmen, karlılık oranlarında artış 
hesaplanmıştır. Net Kar/Özsermaye oranı %6,11’den %11,21’e yükselerek neredeyse 
iki kat artmıştır. Diğer karlılık oranlarında da benzer artışlar gözlemlenmektedir. 
İşletmenin faiz karşılama oranı ise %110’dan %116 civarına çıkmaktadır. 

Pegasus’un faaliyet kiralamasına konu olan sözleşmeler vasıtasıyla edindiği 
varlıkları UFRS 16’ya göre raporlaması durumunda karlılık oranlarında düşüşle 
karşılaşacakken, BİMEKS A.Ş.’nin karlılığı olumlu etkilenecektir. Ancak kaldıraç 
oranlarındaki artış her iki işletme için de geçerlidir ve işletmenin özellikle riskliliğini 
değerlendirirken önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır.   
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5. Sonuç  

Son yıllarda birçok sektörde önemli bir finansman kaynağı olarak karşımıza çıkan 
kiralama sözleşmelerinin nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin çalışmalar literatürde 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Mevcut kiralamalar standardı TMS 17, kiralama 
sözleşmelerini kiracı açısından finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak 
sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, özünde aynı olan ancak sözleşmedeki bazı 
unsurlar nedeniyle farklılaşan kiralama işlemleri tamamen farklı şekillerde 
muhasebeleştirilmektedir. UFRS 16 Kiralamalar Standardı, kiralama sözleşmelerine 
ilişkin ‘finansal kiralama – faaliyet kiralaması’ ayrımını kiracı için ortadan kaldırarak, 
finansal kiralamada olduğu gibi faaliyet kiralaması işlemlerini de finansal durum 
tablosuna taşımaktadır. Bu yönüyle TMS 17’ye yönelik eleştirilerin büyük ölçüde 
giderilmesi hedeflenmektedir. Özellikle sermaye yapısı üzerindeki etkileri nedeniyle, 
işletmelere fon sağlayanlar açısından daha doğru bir finansal risk değerlemesine imkan 
tanınmaktadır. 

Literatürdeki çalışmalar paralelinde gerçekleştirilen çalışmanın uygulamasında ilk 
olarak kiralama sözleşmelerine konu varlığın ve buna bağlı olarak oluşan 
yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesinde mevcut ve yeni standart arasındaki farklar 
ortaya konulmuştur.  Daha sonra ise, faaliyet kiralaması ile önemli ölçüde varlık edinen 
iki işletme olarak Pegasus A.Ş. ve Bimeks A.Ş., 2015 yılı finansal raporlarından elde 
edilen verileri ışığında incelenmiştir. 

Bulunan sonuçlar işletmelerin, özellikle de Pegasus’un borçlanma oranlarında 
önemli bir artış meydana geleceğini göstermektedir. Düşük karlılık oranları ile 
faaliyetlerini sürdüren işletmelerin karlılık oranları üzerindeki etki düşük düzeyde, 2015 
yılı için Bimeks’te pozitif, Pegasus’ta ise negatif yöndedir. Farklı sektörler, yeni 
standardın finansal tablolar üzerindeki etkileri açısından farklı şekil ve derecelerde 
etkilenmektedir. 

Bu nedenle sonraki çalışmalar sektörel etkilerin değerlendirilmesi ve bu etkilerin 
faaliyet kiralaması dönemi boyunca finansal tablolara yansıması üzerine yoğunlaşabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Leasing is one of the major sources of financing for businesses. Existing national 

(the Tax Act) and international regulations (IAS 17 – Leases) classify leases as “finance 
leases” and “operating leases” and report accordingly. According to IAS 17, finance 
leases are reported as assets and liabilities on the balance sheet of the lessee and the 
interest and the depreciation allocated to the asset are reported on the comprehensive 
income statement at the end of the accounting period. Operating leases, on the other 
hand, are reported as lease expenses on the comprehensive income statement and not 
reported on the balance sheet.  

This approach has been criticized for many years by related parties. Criticisms 
focus on the fact that two economically similar transactions are reported differently and 
this prevents financial statements to provide better information. Taking these criticisms 
into account, IASB (International Accounting Standards Board) has issued a new lease 
standard (IFRS 16 – Leases) in January 2016. The New Standard removes the “finance 
leases” – “operating leases” classification and determines a single model for the lessee. 
According to this model, the lessee will report all leases as assets and liabilities on its 
balance sheet.  

It is expected that the New Standard will affect the financial statements in the 
sectors that use mainly high-value tangible assets such as buildings, land, vehicles and 
equipment and that choose to acquire these assets by leasing. With the introduction of 
the new standard, businesses that use operating leases in high amounts and keep them 
off the balance sheets before will experience a major increase in assets and liabilities, 
decrease in equity, and deterioration in some financial ratios associated with them.  
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Studies have shown that operating leases are used all over the world as an 
important financing instrument in acquiring assets and that capitalizing these 
transactions will lead to significant effects on the leverage ratios and on the financial 
risks of the enterprises (Edwards and Goodacre, 1998; Bennett and Bradbury, 2003; 
Fülbier, Lirio Silva and Pferdehirt, 2008; Gritta and Lippman, 2010; Grossman and 
Grossman, 2010; Singh, 2011; Seay and Woods, 2011; Beattie, Tang and Fiedler, 2011; 
Tai, 2013; Şenyiğit, 2014; Wong and Joshi, 2015). 

In this study, how IFRS 16 would affect financial statements and certain financial 
ratios has been investigated. First, the issue has been illustrated through a hypothetical 
business in comparison with IAS 17. Then, using financial statements of a public airline 
company and a public retail company, possible effects of the new standard on financial 
statements and financial ratios have been determined. 

Reporting of a Lease Transaction According to IAS 17 and IFRS 16 

The difference between IAS 17 and IFRS 16 can be illustrated by the following 
example. A store chain selling household appliances rents a store for five years in a big 
shopping mall. The lease contract will commence on January 1st, 2018. Annual rent 
payments will be 65.000 TL (Turkish Liras). According to the contract, rent payments 
include 5.000 TL per year for the services (cleaning, security, maintenance-repair, etc.) 
provided by the shopping center. The interest rate is 10%. 

First of all, it is necessary to classify the leasing transaction according to IAS 17. 
Since the contract is an operating lease taking into consideration that the contractor has 
not transferred the significant risks and benefits of ownership of the leased asset to the 
tenant, it is simple and easy to account the transaction. No measurement or accounting 
entry will be made at the beginning of the contract. At the end of each year, the lease 
expense will be reported in the comprehensive profit / loss table. Also, it is not 
necessary to separate the portion covering the service fees from the rent payment. 

Table 1: Effects of the Operating Leases to the Financial Statements of the Lessee 
by IAS 17 

  Jan. 1, 18 Dec. 31, 18 Dec. 31, 19 Dec. 31, 20 Dec. 31, 21 Dec. 31, 22   
  0 1 2 3 4 5 Total 
Cash Outflows 
(Payments) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000   325.000 
Lease Expenses   65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 325.000 

On the other hand, there is no need to classify the leasing transaction according to 
IFRS 16. However, service fees included in the payment must be separated. 
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Table 2: Effects of the (Operating) Leases to the Financial Statements of the Lessee 
by IFRS 16 

  Jan. 1, 18 Dec. 31, 18 Dec. 31, 19 Dec. 31, 20 Dec. 31, 21 Dec. 31, 22   
  0 1 2 3 4 5 Total 

Cash Outflows 
(Servis Fees) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 
25.000 

Cash Outflows 
(Lease Expenses) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000   300.000 
Present Value of 
Lease Expenses 60.000 54.545 49.587 45.079 40.981   250.192 

Liabilities Caused 
by Leasing  190.192 149.211 104.132 54.545       

Assets 250.192 200.154 150.116 100.078 50.040     
Interest Expenses   19.019 14.921 10.413 5.455   49.808 

Depreciation Costs    50.038 50.038 50.038 50.038 50.038 250.190 
General 

Management Costs  
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 
Effect on Profit / 

Loss    74.058 69.959 65.451 60.493 55.038 325.000 
  

Lease Payments   60.000 60.000 60.000 60.000     
Principal Payments   40.981 45.079 49.587 54.545     
Interest Expenses   19.019 14.921 10.413 5.455     

 

Effects of IFRS 16 on the Financial Statements and Financial Ratios of a 
Company Operating in the BIST Transportation (Airline) Sector (PEGASUS) and 
a Company Operating in the BIST Retail Trade Sector (BIMEKS) 

In this part of the study, consolidated 2015 Annual Reports of two companies and 
possible impacts on financial ratios if operating leases are reported in accordance with 
IFRS 16 have been evaluated. Selected companies are Pegasus Airlines Inc. operating in 
BIST Transportation Sector and BIMEKS Information Processing and Foreign Trade 
Inc. operating in BIST Retail Trade Sector. The reason for selecting an example from 
the transportation (especially air transportation) sector is the acquisition of aircraft by 
operating leases to a large extent. Similarly, our second example is selected from the 
Retail Trade Sector where operating leases are widely used for asset acquisitions. In this 
sector, especially stores are extensively obtained by the operating lease contracts. The 
calculations are made under certain assumptions, such as the current leasing transactions 
of the companies will continue similarly in the future.   

If reported according to the new leasing standard, Pegasus would experience a 
decrease in net profit and an increase in operating profit due to the significant increase 
in interest expenses in 2015. Hence, profitability ratios calculated on net profit would 
decrease. Net Profit / Equity ratio would decrease to 6.61% from 7.70% and Net Profit / 
Sales ratio would decrease to 2.72% from 3.21%. Interest coverage ratio would also 
decrease to 129% from 167%.  

Liabilities of BIMEKS arising from operating leases are very high compared to its 
obligations arising from financial leasing. While the company accounts transactions 
arising from financial leases, the amount that stays out of the balance sheet is much 
higher (5.17 times in 2014 and 3.60 times in 2015). In 2015, the amount arising from 
the non-cancellable operating lease payments which will be paid in the following years 
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and which stays out of the balance sheet is 164,851,204 TL since they are classified as 
operating leases according to IAS 17. It constitutes 21% of the total assets of BİMEKS 
(786,884,437 TL). Leaving a high portion of assets and liabilities off-balance sheets will 
affect the presented figures and financial ratios and mislead the user. 

Summary 

Leasing has emerged as an important source of financing in many sectors and 
studies take place in the literature on how to account for leasing contracts. The current 
lease standard IAS 17 classifies lease contracts as finance leases and operating leases 
for the lessee. According to this classification, essentially same kind of lease 
transactions are accounted differently due to certain components that contracts carry. 
The new Lease Standard IFRS 16 removes the “finance lease” – “operating lease” 
classification and it puts operational lease transactions on-balance sheets along with 
finance lease transactions. In this respect, it is aimed to largely eliminate criticism 
towards IAS 17. Especially due to the effects on the capital structure, a more accurate 
financial risk assessment could be possible for those who provide funds to the 
companies. 

In this study, the difference between the current and the new standard in the 
accounting of the lease contracts and related liabilities has been explained. Then, 
Pegasus Inc. and BIMEKS Inc., which acquire assets extensively by operating leases 
have been examined in the lights of the data obtained from the 2015 financial 
statements. 

The results show that there will be a significant increase in the debt ratios of 
corporations, especially for Pegasus, when reported according to IFRS 16. The impact 
on the profitability ratios of enterprises, which are already operating with low 
profitability ratios, is moderate. This moderate effect is positive for BIMEKS and 
negative for Pegasus for 2015. Financial statements of the firms in different sectors 
could be affected in different ways and levels from the new standard depending on the 
intensity of the lease contracts. For this reason, subsequent studies may focus on the 
assessment of sectoral effects and the reflection of these effects on financial statements 
throughout the operating lease period. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, katılım bankacılığının performansı üzerinde etkili olan 
finansal oranları tespit etmektir. Bunun için, Malezya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, 
İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ülkelerinin 2011-2015 dönemine ait yıllık 
verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır. Yöntem olarak, Veri Zarflama Analizi (VZA) 
ve Panel Veri Analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Veri olarak ise, Veri Zarflama 
Analizi için girdi değişkenleri olarak; toplanan fonlar, duran varlıklar, öz kaynaklar ve 
personel giderleri, çıktı değişkenleri olarak; kullandırılan fonlar ve diğer getirili aktifler 
kullanılmakta, Panel Veri Analizi için ise, bağımlı değişken olarak Veri Zarflama 
Analizi sonucunda elde edilen başarı skorları, bağımsız değişken olarak ise aktif kârlılık 
oranı, öz sermaye kârlılık oranı, kredi mevduat oranı ve borç oranı kullanılmaktadır. 
Yapılan panel veri analizi sonucunda; katılım bankacılığının performansı üzerinde, aktif 
kârlılık oranı ve borç oranının pozitif yönde, öz sermaye kârlılık oranı ve kredi mevduat 
oranının ise negatif yönde etkili olduğu görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, Performans ve Panel Veri 
Analizi     

Abstract 

The aim of this study is to identify financial ratios related with participating 
banking performance. For this purpose, an analysis is performed for the years between 
2011-2015, by using data of Malayzia, Saudi Arabia, Katar, Kuwait, Iranian, United 
Arap Emirates and Turkey. Data Enveloped Analysis and Panel Data Analysis are used 
as methods. As collected funds, fixed assets, equity capital and personel removals are 
used for input variables, funds provided and the other active assets are used as output 
variables in the Data Enveloped Analysis. And also for the panel data analysis, 
effectiveness scores obtained from the Data Eneveloped Analysis are used as dependent 
variable and asset profitability ratio, equity profitability ratio, loan deposit ratio and 
dept ratio are used as independent variables. According to the results of performed 
panel data analysis, it is seen that while asset profitability ratio and debt ratio have 
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positive relations, equity profitability ratio and loan deposit ratio have negative 
relations with the performance of participating banking. 
Keywords: Participating Banking, Interest-Free Banking, Performance, Panel Data 
Analysis 

1. Giriş 

Katılım bankacılığı, kar ve zarar esasına dayalı olarak istihdamın ve üretimin 
artmasına ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağı iddiası ile geliştirilen bir 
bankacılık türüdür. Katılım bankacılığının fon kullandırma yöntemlerinden birisinin, 
girişim sermayesi modelinde kullanılan emek-sermaye ortaklığı şeklinde olması, bu 
iddianın geçerli olabileceğini göstermektedir. Çünkü, gelişmiş ülkelerin özellikle 
gelişim aşamalarında, girişim sermayesi finansman modelini yoğun olarak kullandıkları 
ve böylece bireysel teşebbüsü artırarak üretimin artırılmasında ve ekonominin 
kalkınmasında, bu finansman modelinden yararlandıkları görülmektedir. Ancak, katılım 
bankacılığının fon kullandırma yöntemleri incelendiğinde, özellikle Türkiye’de, girişim 
sermayesi finansman modeline benzeyen emek-sermaye ortaklığı şeklindeki fon 
kullandırma yönteminin yok denecek kadar az kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, 
katılım bankalarından beklenen ekonomik katkının gerçekleşmemesine neden 
olabilmektedir. 

Özellikle, faize karşı hassasiyeti olan bireysel ve kurumsal yatırımcıların 
tasarruflarını ekonomiye çekebilmek için, 1970’ lerde dünyada, 1980’lerde ise 
Türkiye’de kullanılmaya başlanan Katılım bankacılığı, İslam ülkelerinde 
yaygınlaşmakla birlikte, Amerika ve Avrupa ülkelerinde de faaliyette bulunmaktadır. 

Katılım bankalarının performanslarının araştırılması ve performansları üzerinde 
etkili olan finansal faktörlerin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası yatırımcıların 
kararlarına ışık tutması açısından önem arz etmesinin yanında, banka yöneticilerinin 
daha etkin bir faaliyet gerçekleştirmelerine katkı sağlaması açısından da önemli 
görülebilir. 

 Bu çalışmada, veri zarflama analiz yöntemi kullanılarak ülkeler düzeyinde 
katılım bankacılığının performansları belirlenmekte ve bu performanslar üzerinde etkili 
olan finansal oranlar panel veri analizi ile tespit edilmeye çalışılmaktadır.  Veri zarflama 
analizi ve panel veri analizi yöntemlerinin kullanıldığı, bağımlı değişken olarak ülke 
bazında katılım bankacılığının performanslarının ve bağımsız değişken olarak ise aktif 
kârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, kredi mevduat oranı ve borç oranının 
kullanıldığı araştırma, 2011-2015 dönemi için 7 ülke verisini kapsamaktadır.  

Devam eden kısımlarda, önce katılım bankacılığının performansı üzerinde etkili 
olan finansal oranların belirlenmesine yönelik yurt içinde ve yurt dışında yapılan bazı 
çalışmalara yer verilmekte, sonra çalışmada kullanılan yöntem açıklanarak, hangi 
verilerin kullanıldığı ve nerelerden temin edildiği belirtilmekte, daha sonra ülkelerdeki 
katılım bankacılığı sektörünün performansları üzerinde etkili olan finansal oranların 
belirlenmesine yönelik analiz kısmı yer almakta ve son olarak bulunan sonuçlar 
yorumlanmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Türkiye’de katılım bankalarının performansı ile ilgili yapılan bazı çalışmalar, 
Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Türkiye’de Katılım Bankalarının Performansı İle İlgili Çalışmalar 
Çalışma Çalışmanın İsmi Dönem Yöntem Oranlar Sonuçlar 

Kula ve 
Baykut 
(2013) 

Kurumsal Yönetim 
Endeksinde Yer Almanın 
Mevduat Bankalarının 
Performansına Etkisi: 

2007-
2012 
 

Panel 
Veri 
Analizi 

Bağımlı Değişken 
-Piyasa Değeri (PD) 
Bağımsız Değişkenler 
-Endekste olma (EO) 
-Mevduat Büyüklüğü / 
Aktifler 
-Öz sermaye / Aktifler 
-Aktif kârlılık 
-Krediler / Aktifler 

Endekste yer almak ile piyasa değeri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptanamamıştır. Bankaların 
piyasa değeri ile aktif kârlılığı ve öz 
sermaye büyüklüğü arasında pozitif, 
piyasa değeri ile mevduat büyüklüğü 
arasında ise negatif ilişki vardır. 

Toraman 
ve 
Diğerleri 
(2015) 

Mevduat ve Katılım 
Bankalarının 
Karşılaştırmalı Performans 
Analizi 

 
 
2006-
2014 
 

Dinamik 
Panel 
Veri 
Analizi 
ve 
T-Testi 

Bağımlı Değişken 
Aktif Kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
Likidite 
Operasyonel Etkinlik  
Kredi Kalitesi  
Sermaye Yeterliliği 
Aktif Büyüklüğü 

Aktif büyüklüğüyle aktif kârlılığı 
arasında pozitif yönde ilişki 
bulunmuş fakat istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı görülmüştür. 
Benzer şekilde likidite ile de anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır. 
Operasyonel etkinliği temsil eden net 
faiz marjıyla aktif kârlılığı arasında 
pozitif yönlü ve % 5 seviyesinde 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Kredi 
kalitesi göstergesi olarak kullanılan 
oranıyla aktif kârlılığı arasında 
beklenildiği gibi negatif ve % 1 
seviyesinde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Sermaye yeterliliğinin 
göstergesi olan oranıyla aktif kârlılık 
arasında pozitif yönlü ve % 5 
seviyesinde anlamlı ilişki 
bulunmuştur. 

Görüş ve 
Özgür 
(2016) 

Türkiye’de İslami 
Bankaların Kârlılığının 
Belirleyicleri: Banka İçi 
Faktör Analizi 

2006 
(M1)- 
2016 
(M2) 
 

En 
Küçük 
Kareler 
(EKK) 

Bağımlı Değişken 
Aktif kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
-Öz sermayenin 
aktiflere oranı 
-Faiz dışı gelirin 
aktiflere oranı 
-Kredi kalitesi 
-Net faiz marjı 
-Faaliyet giderinin 
aktiflere oranı 
-Kredilerin aktiflere 
oranı 
-Pazar payı 

Öz sermayenin varlıklara oranı, Pazar 
payı ve net faiz marjı’nın aktif 
kârlılığı üzerindeki etkisi pozitif aynı 
zamanda anlamlıdır. Net faiz 
marjı’nın katsayısı 0,432 hesaplanmış 
yine aktif kârlılığı etkileyen en güçlü 
banka içi faktör olarak belirtilmiştir 

Karakuş 
ve 
Yılmaz 
Küçük 
(2016) 

Katılım Bankalarında 
Kârlılığın Belirleyicileri: 
Türkiye Örneği İçin Bir 
Panel Veri Analizi 

2010 
(Q1) -
2014 
(Q4) 
 

Panel 
Veri 
Analizi 

Bağımlı Değişken 
-Özkaynak kârlılığı 
-Aktif kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
-Makroekonomik 
Faktörler 
-İçsel Faktörler 

ABD doları tüketici fiyat endeksi, 
efektif satış kuru, duran varlıkların 
aktif toplama oranı ve gayri safi yurt 
içi hâsıla ile kârlılık arasında negatif 
yönde, çalışan sayısıyla kârlılık 
arasında pozitif bir ilişki 
belirlenmiştir. Ayrıca bankacılık 
sektörü kredi hacmi, sanayi üretim 
endeksi, işsizlik oranı, toplam 
toplanan fonlar ve bankalar 
tarafından açılan kredilere 
uygulanmakta olan ağırlıklı ortalama 
faiz oranın aktif kârlılık üzerinde 
anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi 
olduğu belirtilmiştir. İşsizlik oranı, 
alınan krediler aktiflere oranı ve reel 
kesim güven endeksinin öz kaynak 
kârlılığını negatif yönde etkilediği, 
diğer faaliyet giderlerinin aktif 
toplama oranı, saatlik kazanç endeksi, 
alınan kısa vadeli kredilerin alınan 
toplam kredilere oranı ve bilanço dışı 
yükümlülüklerin aktif toplama 
oranının özkaynak kârlılığını pozitif 
yönde etkilediği görülmüştür. 
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Yurt dışında katılım bankalarının performansı ile ilgili yapılan bazı çalışmalar, 
Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Yurt Dışında Katılım Bankalarının Performansı İle İlgili Çalışmalar 
Çalışma Çalışmanın 

İsmi 
Ülke 

Dönem Yöntem Oranlar Sonuçlar 

Bashir 
(2003) 

Determinants of 
Profitability in 
Islamic Banks: 
Some Evidence 
From The 
Middle East 

Orta Doğu 
Ülkeleri 

1993 -1998 
dönemi 

 

Panel 
Veri 
Analizi 

Bağımlı Değişken 
-Özkaynak Kârlılığı 
-Aktif Kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
-Makroekonomik 
Faktörler 
-İçsel Faktörler 

Vergilerin katılım bankalarının 
performansını ve kârlılığını negatif 
olarak etkilediği, olumlu 
makroekonomik koşulların ise 
performansı pozitif olarak etkilediği 
görülmüştür. Ayrıca borsaların ve 
bankaların birbirlerini tamamlayıcı 
nitelikte oldukları görülmüştür. 

Zeitun 
(2012) 

Determinants of 
Islamic and 
Conventional 
Banks 
Performance in 
Gcc Countries 
Using Panel 
Data Analysis 

 
Gulf 

Cooperation 
Council 
(GCC) 

countries 
2002-2009 

 

Panel 
Veri 
Analizi 

Bağımlı Değişken 
-Özkaynak Kârlılığı 
-Aktif Kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
-Banka Yaşı 
-Özsermaye 
-Toplam Aktifler 
-Karşılık-Kredi Oranı 
-Maliyet –Gelir Oranı 
-Yabancı Mülkiyet 
-Finansal Büyüme Oranı 
-GSYH 
-Enflasyon 

Öz sermayenin, geleneksel bankaların 
kârlığını arttırmada önemli olduğu; 
maliyet-gelir oranın, katılım ve 
konvansiyonel bankaların performansı 
üzerinde olumsuz ve belirgin bir etkiye 
sahip olduğu; yabancı mülkiyetin, 
katılım ve geleneksel bankaların 
performansını iyileştirmediği; bankaların 
yaşının ve finansal büyüme oranının, 
banka performansı üzerinde bir 
etkilerinin olmadığı görülmüştür. Yine 
GSYH,  bankanın kârlılığı ile pozitif 
yönde ilişkiliyken; enflasyonun, 
bankanın kârlılığı ile negatif yönde 
ilişkili olduğu görülmüştür. 

Hidayat 
ve 
Abduh 
(2012) 

Does Financial 
Crisis Give 
Impacts On 
Bahrain Islamic 
Banking 
Performance? A 
Panel 
Regression 
Analysis 

Bahreyn 
2005-2010 

 

Panel 
Veri 
Analizi 

Bağımlı Değişken 
-Özkaynak Kârlılığı 
-Aktif Kârlılığı 
Bağımsız Değişkenler 
-Banka Büyüklüğü 
-Kaldıraç 
-Kredileri 
-Kısa Vadeli Fonlar 
-Genel Giderler 
-Özkaynak 
-Kişi Başına Düşen 
GSYH 

Toplam aktifler, öz sermaye ve genel 
giderlerin katılım bankalarının 
performansını etkileyen faktörler olduğu 
görülmüştür. Ayrıca kriz dönemi 
boyunca finansal performans üzerinde 
finansal krizin önemli bir etkisinin 
olmadığı fakat kriz döneminden sonra 
Bahreyn katılım bankacılık sektörünün 
finansal performansını etkilediği 
görülmüştür. 

Yapılan bu çalışma, ülkeler bazında katılım bankalarının performansı üzerinde 
etkili olan oranların belirlenmesi ve bu oranların performans üzerindeki etkilerinin 
görülmesi literatür açısından önem arz etmektedir. Literatüre bakıldığında, performans 
göstergesi olarak genellikle aktif karlığı ve özsermaye karlılığı oranlarının kullanıldığı 
görülmektedir. Fakat bu çalışmada, performans göstergesi olarak VZA yöntemi ile 
bulunan etkinlik değerleri dikkate alınmakakta ve dolayısıyla bu çalışmanın literatüre 
farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. Yine, katılım bankalarının fon 
sağlama ve kullandırma faaliyetleri açısından daha etkin çalışabilmelerini sağlamak 
adına tespit edilen anlamlı oranların farklı bir bakış açısı kazandıracağı 
düşünülmektedir.  

3. Yöntem Ve Veriler   

Araştırmada kullanılan Veri Zarflama Analizi ve Panel Veri Analizin yöntemleri 
ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Veri Zarflama Analiz Yöntemi 
1978'de Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) karar verme biriminin (DMU) 

göreceli etkinliğinin ampirik olarak değerlendirilmesi için, bir grup benzer karar verme 
birimleri için gözlemlenen girdi ve çıktı miktarlarına dayanarak matematiksel bir 
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programlama formulasyonu geliştirmişler ve bu yaklaşımı Veri Zarflama Analizi olarak 
adlandırmışlardır (Banker ve Morey, 1985, s. 513). Çoklu girdiler ve çoklu çıktılarla 
göreli etkinliği değerlendirebilen CCR model, tek girdi-tek çıktı teknik etkinlik 
ölçümüne dayanarak geliştirilmiştir (Mecid, 2012, s. 1). 

Veri zarflama analizi, merkezi eğilimden yani ortalama değerler yerine, sınırlara 
yönelen bir yönteme göre analiz yapar ve yine gözlenen uç verileri kavrayabilen 
doğrusal yüzeyin oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu yöntemde bulunan önemli 
özelliklerden birisi karar verme birimlerinin etkinsizlik düzeyini ve kaynağını 
belirleyebilmesidir. Veri zarflama analizi, girdi ve çıktı özellikli olarak iki aşamada 
etkinlik analizi yapabilmeyi sağlayabilmektedir. Bu iki temel özelliğinden dolayı şirket 
düzeyinde analiz yapmak isteyen endüstri mühendisleri, yöneticiler ve ekonomistler 
tarafından genellikle tercih edilmektedir (Bakırcı, 2006, s. 203).  

Kullanılacak olan verilerin büyüklüğüyle ilgili bu yöntemde belirtilmesi gereken 
nokta, etkinlik ve etkinsizlik ayrıştırmasını doğru bir şekilde yapabilmesi için, m adet 
girdi ve n adet çıktı değişkenlerinin var olması durumunda, en az “m+n+1” tane karar 
birimi incelenmelidir. Bir takım araştırmacılara göre ise, karar birimi sayısının toplam 
girdilerin ve çıktıların en az iki katı, yine bazılarına göre de bu sayının en az üç kat 
olması gerektiği belirtilmiştir (Yücel, 2010, s. 45). 

Bu çalışmada kullanılan veri zarflama analizinde veri olarak, 7 tane ülkenin 2011-
2015 yıllarına ait 4 girdi ve 2 çıktı değişkenleri kullanılmakta olup, girdi değişkenlerini; 
toplanan fonlar, duran aktifler, öz sermaye ve personel giderleri oluştururken, çıktı 
değişkenlerini; kullandırılan fonlar ve diğer getirili aktifler oluşturmaktadır. 

Aşağıdaki Tablo -3’te, Veri Zarflama Analizinde kullanılan girdilerin ve çıktıların 
açıklaması yer almaktadır.  

Tablo 3: Kullanılan Girdilerin ve Çıktıların Açıklanması 
Girdi Değişkenleri Açıklama 

Toplanan fonlar Katılım bankalarının kâr/zarar ortaklığı şeklinde topladığı fonlar 
Duran aktifler Katılım bankalarının sabit varlıklarını ifade etmektedir. 
Öz sermaye Katılım bankalarının ortaklarının sermayelerini ifade etmektedir. 
Personel giderleri Katılım bankalarının çalışanlarına ödediği tutarı ifade etmektedir. 

Çıktı Değişkenleri  

Kullandırılan fonlar Murabaha, mudaraba, müşareke vb. gibi teknikler ile kullandırılan 
fonları ifade etmektedir. 

Diğer getirili aktifler Yatırım amaçlı gayrimenkuller, iştiraklerdeki yatırımlar, Yatırım amaçlı 
menkul kıymetler vb. toplamlarını ifade etmektedir. 

Panel Veri Analiz Yöntemi 

Aynı kesit biriminin zaman içerisinde izlendiği karma veriler, panel veri olarak 
ifade edilmektedir. Bununla birlikte zaman boyutuna sahip olan kesit serilerinin 
kullanılması yoluyla ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesine panel veri analizi adı 
verilmektedir (Göral, 2015, s. 106). 

Karma verilerde, yatay kesit birimleri değişmiyor ve veriler aynı yatay kesit 
birimlerinde zamana göre değişim gösteriyor ise, bu türdeki karma veriye ise panel veri 
denilmektedir. Panel verilerin kullanılmasının farklı yararları vardır. İlk olarak, 
örneklem büyüklüğünü önemli boyutta artırmakta; İkinci olarak, tekrarlanan kesit 
gözlemlerinin incelenmesi ile değişim hareketleri daha iyi incelenir. Üçüncü olarak, 
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daha karmaşık halde olan modellerin kolayca incelenmesi fırsatını sunar (Akel, Torun 
ve Aksoy, 2017, s. 8). 

Panel veriler, ülkeler, şirketler, aile, gibi birkaç kesitsel gözlemin zaman 
periyoduyla belirtilmesini sağlamaktadır. Panel veri, tahmin tekniklerinin geliştirilmesi 
ve teorik sonuçlar açısından zengin ortam oluşmasını sağlamaktadır (Acaravcı, Kandır 
ve Zelka, 2015, s. 177). 

Panel veri kullanımının yaygınlaşmasında etkili olan iki önemli nedenden 
birincisi, araştırma birimlerindeki mikro düzeyde olan değişime ait bilgi 
toplanabilmesidir. Değişim, çalışmadaki diğer değişkenlerin etkisine bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Panel veri kullanımı, araştırmacıların ilişkileri zamanın tek bir noktasına 
bağlı olarak değil, zaman boyunca gözlemleyebilmesine imkan tanır. İkincisi ise veri 
toplamanın maliyeti ile ilgilidir. Zamanın beş noktasından elde edilecek bir panel veri 
çalışması, ayrı ayrı beş yatay kesit çalışmasına göre çok daha düşük maliyetli olacaktır. 
Panel veri toplamak, ardışık yatay kesit verileri için sürekli yeni bir tesadüfi örnek 
çekmekten, hem daha az maliyetli olur hem de zamandan tasarruf sağlar (Taş, 2012, s. 
39). 

Panel veri modeli şu şekilde ifade edilir (Kaygın, 2013, s. 67): 

= + + …+ +  

Ya da; 

= + +  

İ= 1,………, N  t=1, ……….,T 

Burada alt indislerden i; hane halkı, firma, birey, şehir vs. gibi birimleri, t ise 
zamanı göstermektedir. Farklı bir ifade ile; i yatay kesit boyutunu, t ise zaman boyutunu 
oluşturur.  sabit terimi,  kx1 boyutlu parametreler vektörünü, , k açıklayıcı 
değişkenin, t zamanında, i birim değerini; , bağımlı değişkenin t zamanında, i birim 
değerini göstermektedir. Panel veri modellerinde parametrelerin, her zaman döneminde 
ve her birim için değer almasına izin verilmektedir. Modelin tahminine geçmeden önce, 
parametrelerin birim ve/veya zamana göre değer almasına göre bazı varsayımlar yapılır. 
Bunlar; sabit etkili model ve tesadüfi etkili model varsayımlarıdır. Her iki modelde de 

 hatalarının tüm zaman dönemlerinde ve tüm birimler için bağımsız normal dağıldığı 
[ N( 0, ) ] varsayılmaktadır.  

Zaman ve kesit verilerinin uyarlamasında tahmin yöntemi olarak havuzlanmış 
regresyonun tahmin aşamasında üç yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler; Sabit 
Etkiler Modeli, Klasik Model ve Rassal Etkiler Modeli’dir. Bu yöntemlerin temel farkı 
sabit terimlerden kaynaklanmaktadır. Klasik modelde havuzlanmış regresyonun 
elemanları için aynı sabit terim mevcut iken, sabit etkiler modelinde her bir kesit için 
ayrı sabit terim mevcuttur. Fakat eğim katsayıları aynıdır. Rassal etkiler modelindeyse, 
birimlere ait olan farklılıklar ise hata terimi içerisinde modellenmektedir (Burhan, 2012, 
s. 34). 
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Klasik Model 

Sabit terim ve eğim katsayılarının birimler arasında ve/veya zaman üzerinde 
farklılık göstermediği varsayıldığı zaman, model şu biçimde ifade edilir: 

      i=1, ….,N; t= 1, …,T; 

Modelde, tüm birimlerin ortak bir kesmesini α parametresi ifade etmektedir. Ayrı 
ayrı her bir açıklayıcı değişkenin bütün birimler üzerindeki ortak marjinal etkilerini β 
parametreleri göstermektedir. Klasik modelde bütün gözlemlerin homojen olduğu diğer 
bir ifade ile yatay kesit birimleri arasında heterojenliğin olmadığı varsayılmaktadır. Bu 
modellerin tahmininde, açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri 
araştırılırken, havuzlanmış en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır (Tekin, 2013, s. 
39). 

Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı ve Düzeltilmiş Lagrange Çarpan Testleri  
Panel veri modellerinde, klasik modelin geçerliliği yani birim ve/veya zaman 

etkilerinin olup olmadığı, Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı ve düzeltilmiş Lagrange 
Çarpan testiyle de sınanabilmektedir. Bireysel heterojenliğin varlığını, yani en küçük 
kareler modelinin uygunluğunu, tesadüfi etkiler modeline karşı sınamak için, 
havuzlanmış en küçük kareler modelinin kalıntılarına dayanan, Lagrange Çarpanı (LM) 
testi geliştirilmiştir. Bu test ile, tesadüfü birim etkilerinin varyansının sıfır olduğu 
hipotezi (  : = 0) sınanmaktadır. Breusch-Pagan LM test istatistiği aşağıdaki gibi 
belirtilmektedir (Tatoğlu, 2016, s. 178); 

 

Bu denklemde u, havuzlanmış en küçük kareler modelinin tahmininden elde 
edilen kalıntılardır. Bu test istatistiği, 1 serbestlik derecesi  dağılımına uymaktadır. 
LM test istatistiğinin,  tablosu ile karşılaştırılması sonucu;  hipotezi 
reddedilemezse, birim etkilerin varlığı kabul edilmemekte ve klasik modelin uygun 
olduğu ifade edilebilmektedir. Tersi durumda ise,  hipotezi reddedilirse, klasik 
modelin uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Breusch-Pagan testini dengesiz panel 
için genişletilmiştir. Ayrıca bu testin birim ve zaman etkilerinin 0 olduğu hipotezini (  
: ) araştıran versiyonu da vardır. 

Breusch- Pagan/Cook Weiesberg Testi 

Klasik modelde değişen varyansın (heteroskedasite), Breusch–Pagan / Cook –
Weiesberg testi ile sınanabilmesi için, ilk olarak modelin havuzlanmış en küçük kareler 
yöntemiyle tahmininden kalıntılar elde edilmektedir. Daha sonra aşağıdaki regresyon 
denklemi tahmin edilmektedir (Tatoğlu, 2016, s. 211-212): 

 
Burada , ’nin tümünü, bir alt kümesini ya da bağımlı değişkenin tahmini 

değerlerini içerebilmektedir. Temel hipotez:  

: heteroskedasite yoktur. ( :  =0) 
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şeklinde kurulmaktadır. Bu hipotez ’nin ’nin fonksiyonları ile korelasyonsuz 
olduğunu söylemekte,  ‘nin anlamlılığı F testi ile sınanmaktadır. Alternatif olarak 
tahmin edilen regresyonunun hesaplanan belirginlik katsayısından ( ) hareketle, N*  
istatistiği elde edilmektedir.  dağılan bu istatistik kullanılarak da,  hipotezi test 
edilebilmektedir. 

Klasik Modelde Wooldridge’nin Testi 

Panel veri modellerinde oto korelasyonu sınamak için,  hipotezi “birinci 
mertebeden oto korelasyon yoktur” şeklinde olan bir oto korelasyon testi önerilmiştir. 
Wooldridge’in testinde, birinci farklar modelinden elde edilen kalıntılar 
kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, birinci fark almak birim etkilerle birlikte, sabit 
parametreyi ve zaman değişmezi değişkenleri de modelden düşürmektedir. Genel bir 
panel veri modelinin birinci farkları şu şekilde yazılabilmektedir (Tatoğlu, 2016, s. 
218): 
 = +(  

=          

Öncelikle birinci farklar modeli tahmin edilmekte ve buradan kalıntılar ( ) elde 
edilmektedir. Daha sonra, regresyonunun tahmininden elde edilen kalıntıların , 
gecikmeli değerleri ile regresyonu alınmaktadır. Wooldridge,  birinci mertebeden oto 
korelasyonlu değilse, corr( )= -0.5 olduğu ispatlanmalıdır. Bu bilgi ve kalıntı 
regresyonu kullanılarak ve gecikmeli kalıntıların parametrelerinin -0.5’den farklılığı F 
ya da daha dirençli olan Wald testi kullanılarak test edilmektedir. Eğer kat sayı 0.5’den 
farklı ise,  birinci mertebeden oto korelasyonludur. 

Huber, Eicker ve White Tahmincisi 
Huber, Eicker ve White Tahmincisi heteroskedasite, oto korelasyon ve birimleri 

arası korelasyonun varlığında dirençli tahmincilerden birisidir. 
Dirençli standart hatalar için ilk çalışmalar Huber (1967), Eicker (1967) ve White 

(1980) tarafından yapılmıştır. Kalıntıların bağımsız dağılımlı olması durumunda, Ω 
matrisinin bilindiği ve diyagonal olduğu fakat diyagonal elemanların birbirine eşit 
olmadığı varsayımı altında, bir başka ifade ile sadece heteroskedasite olduğu 
durumunda varyansların tahmini için aşağıdaki tahminciyi önermişlerdir (Tatoğlu, 
2016, s. 252): 

 

 

Burada anlaşılacağı üzere, ’dir. Bu, “heteroskedastik 
dirençli varyans tahmincisidir, “White tahmincisi” ya da “Eicker tahmincisi” olarak 
bilinmektedir. Bu tahminci serbestlik derecesi düzeltmesi yapılarak küçük örneklerde de 
kullanılabilecek hale getirilmiştir (Tatoğlu, 2016, s. 252): 
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Önerilen başka bir yaklaşım da, küçük örnek düzeltmesi (N/N –k) yerine (1/1 - ) 
( : tahmin matrisinin diyagonal elemanlarıdır) ile yapılmaktadır. Küçük örnek 
özelliklerini iyileştirmek ve sapan gözlemlere daha az ağırlık vermek için  
düzeltmesi, yine özellikle sapan değerlerin varlığında küçük örnek özelliklerini 
iyileştirmek için,  düzeltmesi önerilmiştir (burada  =min{4, )/ }’dir). 

Tahmin edilen parametrelerin varyans kovaryans matrisi için önerilen bu 
tahminciler, homoskedastik standart hatalar üretmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan panel veri analizinde, 7 ülkenin 2011-2015 yıllarına ait 
katılım bankacılığı ile ilgili bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılmaktadır. 
Kullanılan bu değişkenler Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Panel Veri Analizinde Kullanılan Değişkenler 
BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

Etkinlik Skorları (ES) 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 

Aktif Kârlılık Oranı (AKO) 

Öz sermaye Kârlılık Oranı (OKO) 

Kredi Mevduat Oranı (KMO) 

Borç Oranı (BO) 

Araştırmada kullanılan analizleri gerçekleştirebilmek için veriler, banka bazında 
açıklanan mali tablolardan, ülkelerin merkez bankalarının yayınlarından, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliğinden (TKBB), İslami Finansal Hizmetler Kuruluşundan (IFSB) 
ve Orbis Banks’dan temin edilmiştir. 

4. Analiz  

VZA programıyla (DEAP 2.1), ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında girdi 
odaklı veri zarflama analizi ile 7 ülke verileri 2011-2015 yılları için analiz edilmektedir. 
Çalışmada Türkiye, Malezya, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve İran ülkeleri yer almaktadır. 

Panel veri analizinde bağımlı değişken olarak kullanılan, ülkelerdeki katılım 
bankacılığının etkinlik skorları, Veri Zarflama analizi ile aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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Tablo 5: İslam Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Etkinlik 

Skorları 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Katar 0.799 0.833 0.887 0.923 0.875 

Kuveyt 1 1 0.834 0.976 0.912 

İran 1 1 1 1 1 

Türkiye 0.813 0.882 0.762 0.739 0.962 

Suudi 0.921 0.941 1 0.993 0.989 

BAE 1 1 0.992 0.963 0.951 

Malezya 1 1 1 1 1 

Panel veri analizi ile, İslam ülkelerinde faaliyette bulunan katılım bankacılığı 
sistemlerinin performansları üzerinde etkili olan finansal faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Analizde kullanılan değişkenlerin tümü doğal logaritma biçimine 
dönüştürülmüştür. Bunun yanında değişkenlerin verileri, 2011-2015 dönemindeki yıllık 
verileri içermektedir. 

İslam ülkelerinde faaliyet gösteren katılım bankalarının veri zarflama analiziyle 
bulunan etkinlik skorları (es) bağımlı değişken olarak kullanılmaktadır. Finansal 
oranlardan oluşan aktif kârlılık oranı (ako), özsermaye kârlılık oranı (oko), kredi 
mevduat oranı (kmo) ve borç oranı (bo) değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak 
kullanılmaktadır.  

Stata 13 istatistik programı ile yapılan panel veri analizinde, katılım bankalarının 
performanslarını ifade eden etkinlik skorları üzerinde etkili olan faktörlerin araştırılması 
analizinde, şu aşamalar yer almaktadır; Levin, Lin & Chu (LLC) panel birimi kök testi, 
Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi, Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testi, 
Wooldridge’in Testi ve Havuzlanmış En Küçük Kareler Regresyon Analizi. 

Değişkenlerin Levin, Lin & Chu (LLC) Birim Kök Test sonuçları Tablo 6’da 
görülmektedir. 
Tablo 6: Değişkenlerin Levin, Lin & Chu (LLC) Birim Kök Test Sonuçları (Level) 

Değişkenler İstatistik Değeri Olasılık Değeri 
lges -1.72934 0.0419 

lg_ako -6.87776 0.0000 
lg_oko -11.7759 0.0000 
lg_kmo -10.5972 0.0000 
lg_bo -4.05235 0.0000 

Tablo 6'daki LLC birim kök testinin sonuçları, tüm değişkenlerin başlangıçta 
durağan olduklarını göstermektedir. Bunun anlamı, tüm değişkenlerin varyansları ve 
ortalamaları başlangıç seyisinden sonra sabittir. Başka bir deyişle, tüm değişkenler 
başlangıç sınıfına entegre edilmiştir. Bir sonraki test, (Lagrange Çarpanı) LM testi’dir. 
Bu testin yapılabilmesi için öncelikle tesadüfü etkiler modeli tahmin edilmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 7, tesadüfü etkiler modelinde, birim etkinin varlığını sınamak 
için Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi’nin sonuçlarını göstermektedir. 
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Tablo 7: Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi 
Tahmin Edilen Sonuçlar:                  lges[crossid,t] = Xb + u[crossid] + e[crossid,t] 

 Var sd = sqrt(Var) 

lges .0077407 .0879811 

e .0019062 .0436596 

u .0003908 .0197694 

   

         Test: Var(u)    = 0 

         Ki-kare(01)     = 0.01 

         Prob(Ki-kare) = 0.4676 

Yukarıdaki Tablo 7’de görüldüğü gibi önce kurulan model, 
lges[crossid,t] = Xb + u[crossid] + e[crossid,t], daha sonra tahmin sonuçları 

görülmektedir. Modelde X bağımsız değişkenler matrisidir. Tahmin sonuçları kısmında; 
bağımlı değişkene, birim etkiye ve artık kalıntıya ait sırasıyla varyans ve standart 
hatalar yer almaktadır. Yine tablonun altında, birim etkinin varyansının sıfıra eşit 
olduğu LM test istatistiği chibar2(01) ve olasılık değeri de sırasıyla yer almaktadır. Test 
istatistiği, 1 serbestlik derecesi  tablosu ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlara göre, 
birim etkilerin varyansının sıfıra eşit olduğu  hipotezi reddedilmemekte ve 
dolayısıyla klasik modelin uygun olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlara bakıldığında ( 
prob>chibar2) değerleri 0.05’den büyük olduğundan dolayı klasik modelin 
(Havuzlanmış Panel modeli) uygun olduğu anlaşılmaktadır. Yani, Tabloda olasılık 
değeri 0.4676 olduğundan, klasik model uygun olmaktadır. Bir sonraki test, klasik 
modelde heteroskedasitenin Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testi’dir. 

Stata’da Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testinin yapılabilmesi için öncelikle 
regresyon tahmin edilmelidir. Daha sonra  test istatistiği, normal dağılım 
varsayımının yapılmadığı durumda F test istatistiği, normal dağılım varsayımının 
yapılmadığı durumda Score testinin N*  istatistiği ve yardımcı regresyonun bağımsız 
değişkenleri ana modelin bağımlı değişkenin tahmini değerleri yerine ana modelin 
bağımsız değişkenleri kullanılarak hesaplanan   test istatistiği elde edilmektedir 
(Tatoğlu, 2016, s. 212). 

Aşağıdaki Tablo 8, klasik modelde değişen varyansın Breusch-Pagan / Cook-
Weisberg testi ile sınanmasını göstermektedir. 

Tablo 8:Klasik Modelde Değişen Varyansın Breusch-Pagan / Cook-Weisberg Testi 
İle Sınanması 

Adım 1 Adım 2 
          chi2(1)                =     4.25 
         Prob > chi2         =   0.0393 

F(1 , 33)     =     5.20 
  Prob > F       =   0.0291 

Adım 3 Adım 4 
                       chi2(1)                  =     4.77 
                       Prob > chi2          =   0.0290 

chi2(4)                    =    14.81 
Prob > chi2             =   0.0051 

Tüm testlerde, temel hipotez sabit varyansı ifade etmektedir. İlk üç testte, modele 
alınan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin tahmini değerleri iken, son testte ana 
modelin bağımsız değişkenleridir. İkinci ve üçüncü testler, normal dağılım varsayımının 
ihlalinde kullanılabilmektedir. Birinci ve üçüncü testlerde, 1 serbestlik dereceli chi2(1)  
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 test istatistiği, ikinci testte, 1 , 33  serbestlik dereceli F test istatistiği ve son testte, 4 
serbestlik dereceli chi2(4)  test istatistiği hesaplanmıştır. Tüm test sonuçlarına göre,  
sabit varyansı (homoskedasite) ifade eden    hipotezi reddedilmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, modelde değişen varyans vardır. Bir sonraki test, Wooldridge Testi’dir. 

Aşağıdaki Tablo 9, Wooldridge Testi ile birinci mertebeden oto korelasyonun 
sınanmasını göstermektedir. 
Tablo 9: Panel Veri Modelinde Oto korelasyonun Wooldridge Testi ile Sınanması 

F-Değeri (1,6) Olasılık 

0.990 0.3581 

Tablo 9’da, Wooldridge testi için  hipotezi, (1, 6) serbestlik dereceli F 
istatistiği ve olasılık değeri yer almaktadır. Tablodaki sonuçlara göre, birinci dereceden 
oto korelasyonun olmadığını ifade eden  hipotezi reddedilmemektedir. Dolayısıyla 
modelde birinci mertebeden oto korelasyon yoktur. Son aşamada ise, havuzlanmış en 
küçük kareler regresyon tahmini yer almaktadır. 

Aşağıdaki Tablo 10, değişen varyans varlığında, dirençli havuzlanmış en küçük 
kareler regresyonu sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 10: Havuzlanmış En Küçük Kareler Regresyonu 
lges Katsayı  Standart Hata T-Değer P-Değer 

lg_ako .2572332 .1171744 2.20 0.036 

lg_oko -.2864737 .1218991 -2.35 0.026 
lg_kmo -.5220309 .0883076 -5.91 0.000 
lg_bo 2.339223 .7930749 2.95 0.006 
_cons .6419211 .3554113 1.81 0.081 

F(  4,    30)  = 25.92 
Değeri  = 0.7003 

Prob > F     = 0.0000 
Root MSE   = .05128 

Tablo -10’da, katsayılar Tablosundan robust (dirençli) standart hataların 
kullanıldığı görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, tüm değişkenlerin etkinlik 
üzerindeki etkisi anlamlıdır. F testi anlamlı % 70 civarındadır. 

Tablo -10’a bakarak, etkinlik skorları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki 
hakkında şunları söyleyebiliriz: 

§ Aktif kârlılık oranındaki (ako) % 1’lik bir artış, etkinlik skorunda % 0,25’lik bir 
artış sağlamaktadır. 

§ Öz sermaye kârlılık oranındaki (oko) % 1’lik bir artış, etkinlik skorunda % 
0,28’lik bir azalışa neden olmaktadır.  

§ Kredi mevduat oranındaki (kmo) % 1’lik bir artış, etkinlik skorunda % 0,52’lik 
bir azalışa neden olmaktadır.  

§ Borç oranındaki (bo) % 1’lik bir artış, etkinlik skorunda % 2,33’lik bir artış 
sağlamaktadır. 
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Sonuç 

Veri zarflama analizi sonucunda elde edilen etkinlik skorlarının bağımlı değişken, 
aktif karlılık oranı, öz sermaye karlılık oranı, kredi mevduat oranı ve borç oranının ise 
bağısız değişkenler olarak kullanılarak katılım bankacılığı üzerinde etkili olan finansal 
oranların belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen panel veri analizi sonucunda, dört 
değişkenin etkinlik skorları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip oldukları görülmektedir. 

 Aktif karlılık oranı ile etkinlik skorları arasında 0,25 değerinde pozitif bir etki 
bulunmuştur. Aktif karlılık oranının artmasının, etkinlik skorunun, yani bankanın 
kullandırdığı fonlarının ve diğer getirili aktiflerinin artması anlamına geldiği 
söylenebilir. Bunun da anlamlı bir durum olduğu düşünülebilir. 

Öz sermaye karlılık oranı ile etkinlik skorları arasında -0,28 değerinde negatif bir 
etki bulunmuştur. Öz sermaye karlılık oranının artmasının, etkinlik skorunun, yani 
bankanın kullandırdığı fonlarının ve diğer getirili aktiflerinin azalması anlamına 
gelmektedir. Öz sermaye karlılığının artması, öz sermayenin azalması sonucunda 
oluşabileceği için, öz sermayenin azalması sonucunda kullandırılan fonlarda ve diğer 
getirili aktiflerde de bir azalma yaşanabilecek ve ters orantılı bir etki oluşabilecektir.   

Kredi-Mevduat oranı ile etkinlik skorları arasında -0,52 değerinde negatif bir etki 
bulunmuştur. Kredi-mevduat oranının artmasının, etkinlik skorunun, yani bankanın 
kullandırdığı fonlarının ve diğer getirili aktiflerinin azalması anlamına gelmektedir. 
Kredi-mevduat oranının artması, mevduatın azalması ile birlikte öz sermayenin de 
azalması durumunda, bankanın kullandırdığı fonlarının ve diğer getirili aktiflerinin 
azalmasına neden olabilecektir. 

Borç-aktif oranı ile etkinlik skorları arasında 2,3 değerinde pozitif bir etki 
bulunmuştur. Borç-aktif oranının artmasının, etkinlik skorunun, yani bankanın 
kullandırdığı fonlarının ve diğer getirili aktiflerinin artması anlamına gelmektedir. Bu 
oranın artması, borç fonlarının artmasına ve böylece aktifteki kullandırılan fonların ve 
diğer getirili aktiflerin haricindeki kalemlerin azalması yolu ile kullandırılan fonların ve 
diğer getirili aktiflerin artmasına neden olabilecektir.    

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, panel veri analiziyle katılım bankacılığı ile 
ilgili yapılan çalışmaların çok fazla olmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 
Zeitun (2012) özsermaye değişkeninin, Kula ve Baykut(2013) aktif karlılık oranı ve öz 
sermaye büyüklüğü değişkenlerinin, Görüş ve Özgür (2016)’nin çalışmasında ise 
özsermaye oranı, pazar payı ve net faiz marjı değişkenlerinin performans üzerinde 
anlamlı olan değişkenler olduğu görülmüştür. Yine, Toraman ve Diğerlerinin (2015) 
çalışmasında, likiditenin performans üzerindeki etkisinin anlamsız, fakat aktif 
büyüklüğü üzerinde anlamlı olduğu, Hidayat ve Abduh (2012)’nin çalışmasında ise 
toplam aktifler, öz sermaye ve genel giderlerin katılım bankalarının performansı 
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Yapılan bu çalışmanın, ülkeler arasında etkileşim sağlayarak uluslararası düzeyde 
katılım bankacılığı sisteminin gelişmesine katkı sağlayabilmesini, performans üzerinde 
etkili olan oranların tespit edilmesiyle, katılım bankacılığı sisteminin geleneksel 
bankacılık sistemiyle daha kolay rekabet edebilmesi adına farklı bakış açısı 
kazandırabilmesini ümit ederiz.  
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Performans üzerinde etkili olan oranların hangi yönde etkili oldukları ve doğru 
yorumlanmaları, iyi bir yatırım stratejisi oluşturabilmek adına önem arz etmektedir.   
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Extensive Summary 

Introduction       
Participating banking is a type of banking which was developed with the claim 

of contribution to the increase of employment, production and economic development 
of countries. This aim seems reasonable as one of the funding methods of the 
participating banking is labor-capital partnership, which is called Mudaraba in Arabic, 
similar to the funding method of Venture Capital Investment Trust. Besides, it is seen 
that developed countries intensively used the venture capital investment trust as a 
financing model, especially during their developing stages, and benefited from 
increasing individual enterprise, production and economic development. However, 
when the funding methods of the participating banking are analyzed, particularly in 
Turkey, it is seen that the funding method of labor-capital partnership which is similar 
to that of venture capital investment trust, is hardly used. This condition might couse 
not to come true the expected benefit from the participating banking.          

Especially, in order to attract savings of individual and instutional investors that 
are sensitive to interest to the economy, the participating banking which was started to 
be used in the World during the 1970s and in the Turkey during the 1980s grew up in 
the muslim countries. However, it also operates in non-muslim countries such as the 
united states and European countries.  

While searching performance of the participating banking and identifying 
financial factors that have influence on its performance are crutial for guidance to the 
decisions of national and international investors, also might be seen significant in terms 
of contribution to managers of banking to perform their activities more effectively. 

 In this study, performance of the participation bankings on a country basis is 
determined by using Data Enveloped Anlysis method  and the financial ratios that are 
effective on these performances are tried to be identified by using Panel Data Analysis 
method. This research covers yearly data of 7 countries for the 2011-2015 period. For 
the data enveloped analysis, while collected funds, fixed assets, equity capital and 
personel removals are used for input variables, funds provided and the other active 
assets are used as output variables. For the panel data analysis, while efficient scores 
found by data enveloped analysis and indicate performances of the participating 
bankings on the country basis are used as dependent variable, asset profitability ratio, 
equity profitability ratio, loan deposit ratio and debt asset ratio are used as independent 
variables. 
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 In the literature, similar studies have been done by using data enveloped analysis 
and panel data analysis in both Turkey and the other countries. The studies we 
examined for the literatüre review mainly use one of the financial ratios of market 
value, asset profitability and equity profitability as dependent variable. However, in 
order to differentiate our analysis, after finding the efficient scores by performing data 
enveloped analysis, we used these efficient scores in the panel data analysis as 
dependent variable. 

 Method and Data 
 Data enveloped analysis and panel data analysis are used as methods in the 
study.  

Data enveloped analysis method is applied under the assumption of variable 
return to scale and input- oriented. This analysis comprise the term of 2011-2015 and 
seven countries, namely, Malayzia, Saudi Arabia, Katar, Kuwait, Iranian, United Arap 
Emirates and Turkey.  The data consist of four input variables and two output variables. 
These variables and their explanations are  as follow; 

 Input Variables: 
   Collected funds: The fund collected by participation banks as profit/loss 
partnership 
 Fixed assets: Fixed assets of the participation banks 
 Equity capital: Equity of owners of the participation banks 
 Personel removals: The amount paid to the personnel of the participation banks  

 Output Variables: 
Funds provided: The fund provided by participant banks with the methods of 

muşaraka, mudaraba, murabaha ect.   

The other active assets: Include investment property, investments in associates, 
investment securities, ect. 

For the panel data anlysis, the tests and regression analysis carried out are Levin, 
Lin & Chu (LLC) unit root test,  Breusch-Pagan Lagrange multiplier test, Breusch-
Pagan / Cook-Weisberg test, Wooldridge test and the least square regression. 

The data used in the panel data analysis comprise seven countries and 2011-
2015 period as stated before. The variables and their explanation are as below: 

Dependent Variable: 

Efficient Scores (es): The scores found by the data enveloped analysis  
Independent Variables: 

Asset profitability ratio (ako): Net profit devided by total assets  
Equity profitability ratio (oko): Net profit devided by total equity 

Loan deposit ratio (kmo): Collected fund devided by fund provided 
Debt asset ratio (bo): Total debt devided by total assets 
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The data used in this study was collected from financial statements of 
participation banks, central banks of these countries, The Participation Banks 
Association of Turkey, Islamic Financial Services Board and Orbis Banks.   

Findings 
The efficent scores used as independent variable in the panel data analysis and 

found by the model of data enveloped analysis are below; 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Katar 0.799 0.833 0.887 0.923 0.875 

Kuwait 1 1 0.834 0.976 0.912 

Iranian 1 1 1 1 1 

Turkey 0.813 0.882 0.762 0.739 0.962 

Saudi Arabia 0.921 0.941 1 0.993 0.989 
United Arap 
Emirates 1 1 0.992 0.963 0.951 

Malayzia 1 1 1 1 1 

 
Results of unit root test performed by Levin, Lin & Chu (LLC) test are shown 

below; 
Variables Statistic Value Probability Value 

lges -1.72934 0.0419 

lg_ako -6.87776 0.0000 

lg_oko -11.7759 0.0000 

lg_kmo -10.5972 0.0000 

lg_bo -4.05235 0.0000 

 
Findings of the Breusch-Pagan Lagrange multiplier test which is executed to test 

the existence of unit root are seen below;  
Predicted Results:    lges[crossid,t] = Xb + u[crossid] + e[crossid,t] 

 Var sd = sqrt(Var) 

lges .0077407 .0879811 

e .0019062 .0436596 

u .0003908 .0197694 

         Test: Var(u)    = 0 

         Ki-kare(01)     = 0.01 

         Prob(Ki-kare) = 0.4676 

 
Results of the Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test are as below;  
Step 1 Step 2 

chi2(1)                =     4.25 

Prob > chi2         =   0.0393 

F(1 , 33)     =     5.20 

Prob > F       =   0.0291 

Step 3 Step 4 

chi2(1)                  =     4.77 

Prob > chi2          =   0.0290 

chi2(4)                    =    14.81 

Prob > chi2             =   0.0051 
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The outcome of the Wooldridge test is as below; 

F-Value (1,6) Probability 

0.990 0.3581 

Results of the pooled least square regression are as below;    
lges Coefficient  Standard Error T-Value P-Value 

lg_ako .2572332 .1171744 2.20 0.036 

lg_oko -.2864737 .1218991 -2.35 0.026 

lg_kmo -.5220309 .0883076 -5.91 0.000 

lg_bo 2.339223 .7930749 2.95 0.006 

_cons .6419211 .3554113 1.81 0.081 

F(  4,    30)  = 25.92 

Değeri  = 0.7003 

Prob > F     = 0.0000 

Root MSE   = .05128 

Conclusion and Discussion 
At the end of the panel data analysis, which was performed to determine financial 

ratios affecting performance of the participating banking, it is seen that four financial 
ratios have impact on the efficient scores of the participation banking.   

It has been found that asset profitability ratio has 0,25 positive impact on the 
efficient scores. Hence, it can be said that the increase of asset profitability ratio mean 
that efficient score, that is, funds provided of the bank and the other active assets 
increase. And also, it can be thought that this is a reasonable result.  

It has been found that equity profitability ratio has -0,28 negative impact on the 
efficient scores. Therefore, it can be said that increase of equity profitability ratio means 
that efficient score, that is, funds provided of the bank and the other active assets 
decrease. And also, it can be thought that this is a reasonable result. As the increase of 
equity profitability takes place because of the decrease of equity, while equity 
decreases, funds provided of the bank and the other active assets might be decrease and 
the relation between equity profitability and efficient scores could be reverse.     

It has been found that loan deposit ratio has -0,52 negative impact on the efficient 
scores. So, it can be said that increase of loan deposit ratio means that efficient score, 
that is, funds provided of the bank and the other active assets decrease. In the case of 
decrease in both deposit and equity, increase of loan deposit ratio may cause decrease in 
funds provided of the bank and in the other active assets.  

It has been found that debt asset ratio has 2,3 pozitive impact on the efficient 
scores. Therefore, it can be said that increase of debt asset ratio means that efficient 
score, that is, funds provided of the bank and the other active assets increase. It can be 
said that increase of debt asset ratio might cause increase of debts and as a result of this, 
by the decrease of assets other than funds provided and the other active assets, might 
cause increase of efficiet scores, namely, increase of funds provided and the other active 
assets.   
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In order to form a good investment strategy, it is crucial to interpret the effect of 
financial ratios on the performance.  

We hope that this study contributes development of participation banking sector 
and guides investors to make reasonable decisions at national and international levels.   
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Özet 

Bu çalışmada, denetçi yargısını etkileyen faktörlerden biri olan ‘ego tükenmesi’ 
konusu teorik çerçevede ele alınmıştır. Türkiye’de bu konuyla ilişkili ‘mesleki 
tükenmişlik’ adı altında çok sayıda akademik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu 
çalışmalar yoğun olarak mesleki tükenmişlik düzeylerini incelemiş ve istatistiki olarak 
mesleki tükenmişliğin mevcudiyetini ve nedenlerini araştırmıştır. Buna karşın ilgili 
çalışmalara bakıldığında; mesleki tükenmişliğin teorik arka planına, diğer bir deyişle 
tükenmişliğin neden oluştuğuna ilişkin bilimsel izaha detaylı olarak yer verilmemiş 
olduğu görülmektedir. Bu çalışma, ilgili Türkçe literatürde yer bulan söz konusu 
eksikliğin giderilmesi için ego tükenmesi teorisini irdeleyerek ele almaktadır.  

 Çalışmada, kişiliğin üç kısmından hareket edilerek ego tükenmesinin nasıl 
gerçekleştiği konusu üzerinde durulmuştur. Burada irade gücünün önemli bir rol 
oynadığı görülmektedir. Roy Baumesiter tarafından ortaya atılan ego tükenmesi teorisi 
ışığında, mesleki tükenmişliğin nasıl meydana geldiği irdelenmektedir. Hiç şüphesiz ki 
ego tükenmesi teorisini tüm meslek alanları ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu 
çalışmada ego tükenmesi denetim mesleği ile ilişkilendirilmiş ve denetçi yargısı 
üzerindeki etkisi tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ego Tükenmesi Teorisi, Davranışsal Muhasebe, Denetim Riski. 

Abstract 

In this study, 'ego depletion', one of the factors affecting the auditor's judgment, is 
discussed in the theoretical framework. There have been numerous academic studies 
associated with this issue under the name of ‘occupational burnout’ in Turkey. These 
studies extensively examined occupational burnout and investigated the existence and 
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causes of occupational burnout statistically. On the other hand, it is seen that there is 
no detailed scientific account of the theoretical background of occupational burnout, in 
other words the cause of depletion in related studies. This study examines the theory of 
ego depletion in order to overcome the deficiencies found in the related Turkish 
literature.  

In the study, the subject of how the ego depletion is realized by moving from three 
parts of the personality is emphasized. Here, the willpower seems to play an important 
role. In the light of the ego depletion theory put forward by Roy Baumeister, it is 
examined how the occupational burnout has occur. Without a doubt, it is possible to 
relate the theory of ego depletion to all occupational fields. In this study, ego depletion 
was associated with the audit profession and the impact on the auditor's judgment was 
discussed. 

Keywords: Ego Depletion Theory, Behavioral Accounting, Audit Risk. 

Giriş 

Tükenmişlik kavramı ilk olarak Herbert Freudenberger’in (1974) çalışmasıyla 
literatürde yer almış ve popülerlik kazanmıştır. Tükenmişliği başarısızlık, yıpranma, 
enerji ve güç kaybı olarak tanımlamakta olan Freudenberger’e (1974) göre tükenmişlik 
kavramının fiziksel ve davranışsal göstergeler açısından ele alınarak incelenmesi 
gerekmektedir. Tükenmişliği, bir meslekteki stresin uzun vadeli sonucu olarak 
değerlendirmek mümkündür (Koç ve diğerleri, 2010; Pines ve Keinan, 2005, Maslach, 
2003). Sürekli insanlarla etkileşim altında olan çalışanlarda kronik stres görülebilir ve 
bunun sonu olarak tükenmişlik yaşanabilir (Maslach ve Jackson, 1981). 

Çalışmada tükenmişlik kavramı mesleki tükenmiş yönünden ele alınacaktır. 
Mesleki tükenmişliğin altında yatan temel unsurların başında kişinin mesleki açıdan 
yaşamış olduğu psikolojik baskının geldiğini söylemek mümkündür. Mesleki 
tükenmişlik, bir kuruluştaki insan kaynağının verimli çalışmasının önüne geçeceği için 
örgütsel performansın düşmesine de sebep olmaktadır (Basım ve Şeşen, 2006). Bireyin 
kişiliği ve psikolojisi üzerinde oluşan baskı sonucu kişilerde mesleki görevlerini tam 
olarak yerine getirememe, mesleğinden soğuma ve isteksizlik görülebilmektedir. 
Yaşanan stres ve baskı sonucunda tükenmişlik yaşanabilir. Burada bireylerin kişilik 
yapılarının stresle ve baskıyla başa çıkmadaki rolü önemlidir. 

 Beyin üzerine çok sayıda çalışma yapmış olan Sigmund Freud’a göre kişilik üç 
kısımdan oluşmaktadır. Bunlar id (alt benlik), ego (benlik) ve süperegodur (üst benlik). 
İd, kişiliğin ilkel ve isteklere göre hareket etme eğilimde olan en doğal halidir ve alt 
benlik şeklinde nitelendirilmektedir. İde göre hareket etmekte olan kişi istediğinin 
hemen gerçekleşmesi gerektiği düşüncesindedir. Tamamen içinden gelen arzularına 
göre davranışlar sergilemekte ve dış faktörleri, üçüncü kişileri kesinlikle dikkate 
almamaktadır.  Süperego ise ahlak kuralları, örf-adetler ve gelenek-göreneklere uygun 
olarak davranılması gerektiğini savunan ve bunu destekleyen üst benliktir. Kişiliğin 
mükemmeliyetçi, kurallardan kesinlikle çıkmayan ve üçüncü tarafları her daim göz 
önünde bulundurarak davranışlar sergilenmesi gerektiğini savunan kısmıdır. Ego ise id 
ve süperego arasında bir denge görevi gören ve gerçeklik ilkesine uygun hareket eden 
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benliktir. İdin de süperegonun da bir diğerinden baskın olması istenen bir durum 
değildir. Egonun buradaki görevi orta yolu bulmaktır. Bireylerin içlerinde bulunan 
idden kaynaklı dürtülerini toplum kurallarına uygun hale gelecek şekilde baskılayarak 
kontrol altına almaları gerekmektedir (Freud, 1923). 

Freud (1923) id ve ego arasındaki ilişkiyi, at ve binicisine benzetmektedir. Bu 
benzetmede at, idi temsil ederken binici ise egoyla ilişkilendirilir. Her ne kadar idare 
binicinin (ego) elinde olsa da bazı durumlarda itici güç olan at (id) kendi istediği yöne 
doğru gitme eğiliminde olabilir. Burada yapılması gereken idi kontrol altında tutabilmek 
için çaba sarf etmektir. 

İd ve süperego arasındaki dengenin sağlanabilmesinde devreye irade gücü girer. 
İnsanın bilinçli bir şekilde davranışlarını kontrol edebilme yeteneği olan irade gücü, 
kısıtlı bir kaynaktır ve çok kullanılması durumunda tükenir. Ego, irade gücünü 
kullanarak denge görevini yerine getirmektedir. Psikoloji alanında önemli bir yere sahip 
olan ego tükenmesi kavramı da buradan hareketle ortaya çıkmıştır (Baumeister ve 
diğerleri, 2000).  

Bazı kaynaklarda ‘benlik kaynaklarının tükenmesi’ olarak da isimlendirilmekte 
olan ego tükenmesinin temelinde kısıtlamaların insan davranışları üzerinde yarattığı 
etkilerin incelenmesi yatmaktadır. İrade gücü genelde kişinin derhal gerçekleşmesini 
istediği bir isteğini engellediği ya da bastırdığı durumlarda kullanılır. Bunun yanında 
irade gücünün ortaya çıkması için kişinin ikilem arasında kalması (örneğin diyet 
yapmakta olan birinin hamburger mi yoksa salata mı yeme konusunda ikilem yaşaması) 
da gerekebilir (Inzlicht ve diğerleri, 2015). Bireylerin irade güçlerini fazlasıyla 
kullanarak duygularını bastırdıkları durumlarda, kısıtlı bir kaynak olan iradeleri 
zayıflamakta ve kendilerini başka zamanlarda olduğu gibi kontrol edememektedirler. 
Örneğin sürekli diyet yapan insanlar, içlerinden gelen ve idden kaynaklı yeme 
isteklerini irade güçlerini kullanarak sürekli baskı altında tutmaya çalıştıkları için bir 
süre sonra irade güçleri zayıflayacak ve ego tükenmesi yaşayacaklardır. 

1. Ego Tükenmesi Teorisi 

Bireylerin öz kontrollerini ifade eden irade gücüne ilişkin çalışmalar yapan bilim 
insanlarının başında Roy Baumeister gelmektedir. Baumeister, 1990’lı yılların 
sonlarında ego tükenmesi teorisini oluşturmuştur. Ego tükenmesi teorisinin temelinde 
kısıtlamaların bireylerin davranışları üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi yer 
almaktadır. Baumeister ve diğerleri (2000) çalışmalarında, kişinin kendini kontrol altına 
alması sırasında kısıtlı olan kaynağın tüketildiği sonucunu ortaya çıkarmışlardır. Hele ki 
kontrol altına alınan alışkanlıklar ve yatkınlıklar ise tüketim çok daha fazla olmaktadır. 
Burada belirtilmekte olan kaynağı enerjinin bir türü olarak da düşünmek mümkündür. 

Baumeister ve diğerlerinin (2000) çalışmalarında bahsedildiği üzere kişiler 
genellikle akşam yorgun oldukları saatlerde yapmakta oldukları diyetlerini bozmakta 
veya dürtüsel suçları gerçekleşmektedir. İrade gücü tıpkı bir kas gibi çalışmaktadır. 
Kullanıldıkça etkinliğini kaybetmekte ve performansında azalma olmaktadır. 
Performansın arttırılabilmesi için dinlenme sürecine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
bireylerin yorulduğu akşam saatlerinde irade gücü gün boyunca kullanılmış olmasından 
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dolayı zayıflamakta ve kişiler kendilerini başka zamanlardaki gibi kontrol 
edememektedirler. 

Baumeister ve diğerlerinin (1998) çalışmasında çeşitli deneyler yapılmış ve 
bulgulardan hareket edilerek ego tükenmesi kavramı açıklanmıştır. Bu deneyler arasında 
yer alan ve psikoloji literatürüne en popüler olanı, konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
açısından ele alınmıştır. 

Söz konusu deneyde, katılımcılardan deney ortamına aç gelmeleri istenmiştir. 
Katılımcılar gelmeden çikolatalı kurabiye pişirilmiş ve kokusunun tüm odaya yayılması 
sağlanmıştır. Bir tarafa çikolatalı kurabiyelerden diğer tarafa ise turp konulmuştur. 
Gelen katılımcılardan bir gruba sadece kurabiyelerden yiyebileceği diğer grup 
katılımcıya ise sadece turplardan yiyebileceği söylenmiştir. Sonrasında bu iki gruba 
tadım aşamasına hiç alınmamış üçüncü bir grup daha eklenmiştir. Takiben, üç gruba da 
bulmaca verilmiş ve herhangi bir süre limiti olmaksızın istedikleri kadar deneme 
yaparak bulmacaları çözmeye çalışmaları istenmiştir. Fakat söz konusu bulmacanın 
çözümünün imkansız olduğu katılımcılara söylenmemiştir. Katılımcıların bulmacayı 
çözmek için uğraştıkları süre ve yaptıkları deneme sayıları gözlemci tarafından kayıt 
altına alınmıştır.  

Tablo 1. Baumeister ve diğerleri (1998) tarafından yapılan çalışmada yer alan 
deney sonuçları 

  Süre (dakika) Yapılan Deneme Sayısı 
Turp Yiyen Grup 8,35 19,40 

Çikolatalı Kurabiye Yiyen Grup 18,90 34,29 

Tadım Aşamasına Girmeyen Grup 20,86 32,81 

Bu deneyden çıkan sonuca göre; çikolatalı kurabiye yemelerine izin verilen 
katılımcı grubu ile tadım aşamasına hiç katılmayan grup bulmaca çözümüne yaklaşık 
olarak eşit süreler; ortalama 18,9 ve 20,86 dakika uğraşmışlar ve birbirlerine yakın 
sayıda; ortalama 34,29 ve 32,81 kere denemede bulunmuşlardır. Çikolatalı kurabiye 
yemek isterken bu dürtülerini irade güçlerini kullanarak bastıran gruptakilerin ise 
diğerlerine kıyasla çok daha az süre; ortalama 8,35 dakika bulmaca ile uğraştıkları ve 
ortalama 19,4 kere denemede bulundukları sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni, 
çikolatalı kurabiye yemek isterken turp yiyen katılımcıların irade güçlerini kullanarak 
ekstra enerji sarf ederek bulmaca ile daha az uğraşmış olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, 
burada ego tükenmesi söz konusudur. 

Başka bir ego tükenmesi çalışması olan Wegner ve diğerlerinin (1987) 
çalışmasında iki grup oluşturulmuştur ve deney öncesinde bu gruplara çeşitli simgesel 
gösterimlerde bulunulmuştur. Birinci gruptaki kişilerden simgesel gösterimlerini 
akıllarına getirmemeye çalışarak düşüncelerini listelemeleri istenmiştir. İkinci 
gruptakilere ise, herhangi bir kısıtlama olmaksızın düşüncelerine yönelik liste 
oluşturmaları söylenmiştir. Sonrasında her iki gruptan, verilen karmaşık harfleri 
yerlerine göre dizmeler istenmiştir. Düşüncelerini bastırmak durumunda bırakılan 
gruptakilerin diğerlerine kıyasla çok daha çabuk pes ettikleri gözlemlenmiştir. 
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Muraven ve diğerlerinin (1998) çalışmasında ise bireylerin düşüncelerini düzene 
sokmaya çalışmalarının sonucunda, duygularını kontrol altına almalarında sorunlar 
yaşadıkları görülmüştür. Bunu ölçmek için kişilere komedi filmi izlettirilmiş ve bu 
sırada ne kadar gülümsedikleri ve kahkaha attıkları gözlemlenmiştir. Deney, sonuçları 
itibariyle, duyguların kontrol altına alınmasında yüksek düzeyde bir çaba harcanıldığını 
ortaya koymaktadır. 

Bu tür ve benzeri çalışmalarda bilim insanları öncelikle irade gücünün 
kullanılmasını gerektiren bir durum yaratmakta ve kurabiyeden yememe, üzücü bir film 
izlenmesine karşın herhangi bir tepki vermeme gibi katılımcıların kendilerini kontrol 
etmeleri gereken durumlar oluşturmaktadırlar. Sonrasında ise katılımcıların performansı 
bulmaca çözmek, oyun oynamak ya da beyinsel bir çaba gerektiren aktivitede bulunmak 
gibi çeşitli faaliyetlerle test edilmektedir. Bunların hepsinin ortak amacı, iradenin 
kullandıkça tükenen bir kaynak olduğunu ve ego tükenmesinin geçerliliğini 
kanıtlamaktadır. 

2. Ego Tükenmesinin Denetçi Yargısına Etkisi 

Meslek mensupları, görevlerini yerine getirirken ego tükenmesi yaşayabilirler. 
Ego tükenmesi çalışanların davranışlarını etkilediği gibi verdikleri kararları ve 
yargılarını de etkileyebilmektedir. Tükenmişlik sonucunda bireyler hatalı kararlar 
alabilir ve hatalı yargılarda bulunabilirler.  Örneğin Danziger ve diğerlerinin (2011) 
çalışmalarında İsrailli hakimlerin gün sonunda yaşamış oldukları tükenmişlik 
neticesinde sanıklara şartlı tahliye vermek yerine, onları tutuklu yargılamayı tercih 
ettikleri sonucunu ortaya çıkmıştır. Anlaşılabileceği gibi, tükenmişlik kişiye özgü olan 
ve şartlara göre değişiklik gösterebilen bir unsurdur ve tüm meslek mensuplarını 
etkileyebilir.  

Ego tükenmesi, davranışsal (psikolojik) olarak incelenen bir alandır. Dolayısıyla, 
ego tükenmesinin varlığı ve somut etkisi ancak deneysel çalışmalarla ortaya konulabilir. 
Her ne kadar literatürde anket çalışmalarından yola çıkan mesleki tükenmişlik 
araştırmalarıyla karşılaşsak dahi, söz konusu çalışmalar ego tükenmesinin varlığı ve 
somut etkisini ortaya koymak adına genel geçer kabuller elde edebileceğimiz 
sonuçlardan uzaktır. Ayrıca, mesleki tükenmişliğin teorik nedeni olan ego tükenmesi 
kavramının meslek özelinde ne şekilde tükenmişlik yarattığını ortaya koyabilmek için 
ego tükenmesinin meslekler üzerinde ne şekilde etki gösterdiğinin kuramsal olarak 
çerçevelenmesi gerekir.  

Bağımsız denetçinin temel hedefi, ulaşacağı görüş için makul güvence oluşturacak 
kanıtların toplanması ve değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme sürecinde, bağımsız 
denetim standartları uyarınca denetim dosyasını ve nihayetinde görüşünü belirttiği 
denetim raporunu oluşturur. Denetimlerde kalite ve güvenirliğin sağlanması için etik 
kurallar çerçevesinde ve özellikle bağımsız hareket edilmesi gerekmektedir. 

Bağımsız denetim faaliyeti, sıklıkla irade gücünün fazlaca kullanılmasını 
gerektiren ortamlarda yürütülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetçilerin ego 
tükenmesi sorunuyla karşı karşıya kalarak uygun olmayan bir görüşte bulunma 
ihtimalleri söz konusudur. Hiç şüphesiz bu ihtimal, denetim riskini artırabilen 
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unsurlardan birisidir. Bu nedenle ego tükenmesinin denetim riski üzerinde yarattığı 
etkiyi kuramsal olarak açıklamaya çalışmak gereklidir ki; çalışmanın temel hedefi de 
budur.  

Denetim riski (DR), diğer bir ifadeyle hatalı görüş verme riski, üç temel 
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar yapısal risk (YR), kontrol riski (KR) ve bulgu riskidir 
(BR): DR=YR×KR×BR. Yapısal ve kontrol riskleri, öngörülen denetim riski düzeyini 
sağlayabilmek adına denetçinin doğrudan müdahale edemediği bileşenlerdir. Yapısal 
risk, denetime tabi organizasyonun gerçekleştirdiği ekonomik işlemlerin yapısal ve 
çevresel özellikleri nedeniyle hatalı ya da hileli raporlanma ihtimalini ortaya 
koymaktadır. Kontrol riski ise, organizasyonun iç kontrol sistemi ile önlenemeyen hatalı 
ya da hileli işlem riskini ifade etmektedir. Bu bakımdan denetçi YR ve KR ile ilgili 
olarak elde ettiği bilgiler çerçevesinde çıkarımda bulunur ve bu bileşenler için risk 
düzeyi belirler.  

Her iki risk bileşenin çarpımı neticesinde bulunan risk düzeyi neticesinde, arzu 
edilen denetim riski düzeyine ulaşmak için, denetçi tarafından bulgu riski düzeyi 
saptanır. Bu açıdan bulgu riski, diğer risk bileşenlerinin aksine denetçinin kontrolünde 
olan bir risk bileşenidir.  

Bulgu riskini daha net ifade etmek için basit bir örnek verelim: Bağımsız denetim 
sürecinde kabul edilebilir denetim riski düzeyi %5; A firmasına ilişkin YR ve KR 
sırasıyla %60 ve %30, B firmasında ilişkin YR ve KR ise sırasıyla %40 ve %20 olarak 
saptanmış olsun. Bu durumda A firması için BR düzeyi yaklaşık %28, B firması içinse 
yaklaşık %63’tür. Denetim riski bileşenleri çerçevesinde ortaya konulan bu basit 
örneğin sonuçların itibariyle bizlere ifade ettiği şudur: A firmasının B firmasına nazaran 
sahip olduğu daha yüksek YR ve KR düzeyleri neticesinde; kabul edilen DR düzeyine 
ulaşabilmek için denetçi A firmasındaki bağımsız denetim sürecinde daha düşük BR 
düzeyine ulaşmalıdır. Diğer bir ifadeyle denetçi, A firmasındaki faaliyetinde daha fazla 
miktarda ve nitelikte denetim tekniği planlamak zorunda kalacak, yani önemlilik 
düzeyini düşürmek suretiyle daha fazla maddi doğrulama yaparak ve daha fazla kanıt 
toplayarak bulgu riski seviyesini maksimum %28 düzeyinde tutacaktır. B firmasında 
ise, %63 düzeyindeki bulgu riski seviyesi yeterli olduğundan; A firmasına kıyasla görüş 
verebilmek için denetçinin uygulayacağı denetim tekniklerinin miktar ve niteliği daha 
az olacaktır. Bu bağlamda bulgu riski, denetçinin doğrudan müdahale edebildiği ve arzu 
edilen denetim riski düzeyini yakalayabilmek adına gerçekleştirilmesi gereken maddi 
doğrulamaların nitelik ve miktarını ortaya koyan bir seviyedir.  

Denetim riskinin kompozisyonuna bakıldığında denetçinin bilgisinin, tecrübesinin 
ve bağımsızlığının varlığının kabulü üzerine inşa edilen mekanik bir sistematik 
tanımlama görmekteyiz. Diğer bir deyişle, gerek denetimin planlanması gerekse de 
bağımsız denetim faaliyetinin uygulanarak nihai görüşün sunulduğu raporun 
oluşturulması sürecinde denetçinin etik özellikleri açısından bütüncül bir kabul söz 
konusudur. Hiç şüphesiz ki fiiliyat ile kabuller gerçek hayatta sapma göstermektedir. 
Dolayısıyla ego tükenmesinin denetçi yargısı üzerindeki etkisinin kuramsal çerçevesi 
oluşturulmaya çalışılırken, kabullerin mevcudiyeti de göz ardı edilmelidir. Şöyle ki; 
bağımsız denetim standartlarında denetçinin sahip olması gereken etik değerler ve 



 
 

P. Okan Gökten 9/4 (2017) 902-915 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

907 

sergilemesi gereken davranışlar mümkün mertebe detaylarıyla izah edilmiştir. Ancak, 
denetim riski kompozisyonuna bakıldığında; matematiksel eşitlik itibariyle tam bir 
kabul, yani denetçinin davranışları itibariyle standartlar tarafından belirlenen normlara 
sahip olduğu varsayımı geçerlidir. Bu nedenle çalışmada, denetçinin yeterliliği 
açısından kabuller yeniden sorgulanarak denetim riski formülü üzerinden ego 
tükenmesinin denetçi yargısı üzerindeki etkisi kuramsal olarak izah edilmeye 
çalışılmıştır.   

2.1. Ego Tükenmesinin Denetim Kalitesine Etkisi 

Çalışmasının, ego tükenmesinin denetçi yargısı üzerindeki etkisi bağlamında 
kuramsal bir çerçeve oluşturma girişiminde temel varsayımı ego tükenmesinin denetim 
kalitesini düşürdüğü yönündeki beklentidir. Bu bağlamda, denetim kalitesindeki düşüş 
kuramsal olarak denetim riskinin artması olarak kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 
denetçilerde yaşanan ego tükenmesi, davranışsal etkiler nedeniyle denetim riskini 
artıracaktır. Bu artış ise, yani ego tükenmesi nedeniyle denetim riski üzerindeki etki, 
dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kuramsal çerçeve oluşturulması için, 
davranışsal olarak gün yüzüne çıkan etkilere dayalı olarak denetim riski 
kompozisyonunda yer alan kabullerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada denetçi yeterliliği çerçevesinde yapılan kabuller, basitçe iki başlık 
altında ele alınmıştır: (a) bilgi ve tecrübe, (b) bağımsızlık. Hiç şüphesiz ki, diğer 
koşullar sabit iken, denetçinin bilgi ve tecrübesi ile bağımsızlığının denetim kalitesi 
üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Diğer bir ifadeyle, bu iki özellik denetim riskini, yani 
uygun olmayan görüş verme ihtimalini azaltacaktır. Söz konusu anlamlı pozitif ilişki, 
denetim riski kompozisyonunda dikkate alınarak kabul edilmiştir. Bu varsayımın 
geçerliliği yasal olarak temin edilmeye çalışılmakta, gözetime tabi tutulmakta ve hatta 
usulsüzlüklere ilişkin hususlar cezai yaptırıma bağlanmaktadır. Kısacası, mevcut durum 
itibariyle bu kabullerin yapılması da uygundur. Diğer bir ifadeyle, yasal olarak gözetim 
ve kurallara bağlanan hususlar çerçevesinde denetçilerin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
olmaları ve bağımsız hareket etmeleri sağlanmaktadır.  

Ego tükenmesinin etkisi ise, belirtilen bu mevcut durumunun geçici şekilde 
farklılaşması olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, denetçi yeterliliğine ilişkin hususların 
veya denetçilerin mesleki tükenmişliğine etki ettiği düşünülen hususların denetim 
kalitesi (riski) üzerindeki etkisini tespit edebilmek için özellikle anket yordamıyla 
mevcut durum bilgisine ulaşılması, herhangi bir sonuca varılabilmesi için yeterli 
olmayabilir. Bu durum basitçe şu şekilde örneklendirilebilir: Bir çalışmada denetçinin 
bilgi ve tecrübesi ile denetim kalitesi arasındaki ilişki inceleniyor olsun. Araştırmacı, 
örneklem kapsamındaki denetçilere anket uygulayarak eğitim durumlarını ve kaç yıldır 
denetçilik mesleğini icra ettiklerini soruyor ve elde ettiği cevaplar ile yapılan 
denetimlerin rapor bazında içeriğini karşılaştırıyor.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu tür bir çalışmada diğer tüm faktörler sabit iken, 
denetçinin bilgi ve tecrübesi yeterli düzeyde ise denetim riski bileşenleri çerçevesinde 
bulgu riskinin doğru olarak saptanması, ilgili BR düzeyine göre denetim sürecinin 
doğru planlanması ve yürütülmesi, neticesinde uygun görüş verilmesi hususlarında bir 
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sorun yaşanmayacağı beklenebilir. Diğer bir deyişle denetimin kalitesi ile denetçinin 
bilgi ve tecrübesi arasında pozitif bir ilişki söz konusu olacaktır ki; bu denetçinin bilgi 
ve tecrübesi hususunda denetim riski kompozisyonu çerçevesinde tam bir kabul 
varsayımından hareket edildiğini ifade etmektedir.  

Halbuki ego tükenmesi, irade gücünün yoğun olarak kullanıldığı durumlarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda mevcut durum, yani denetçilerin halihazırdaki bilgi ve 
tecrübe düzeyleri bizlere ego tükenmesinin mesleki tükenmişlik özelinde veya denetçi 
yargısı üzerinde etkisine ilişkin genel kabul doğuracak sonuç vermez. Kısacası, diğer bir 
anlatımla doktora yapmış, yeminli mali müşavirlik belgesine sahip, yirmi yıldır 
denetçilik yapan biri; herhangi bir bağımsız denetim faaliyetinde irade gücünü fazlasıyla 
kullandığı için ego tükenmesi sorunuyla karşı karşıya kalmış ve uygun olmayan görüş 
vermiş olabilir. İşte bu nedenle, ego tükenmesinin davranışsal olarak ortaya çıktığının, 
süreklilik göstermeyebileceğinin ve bu nedenle anket yöntemi yerine deneysel olarak 
araştırılması gereken bir alan olduğunun araştırmacılar tarafından göz önüne alınması 
gerekir. Bu nedenle ego tükenmesinin denetçi yargısı üzerindeki etkisi, denetçi 
yeterliliği üzerinde yüksek düzeyli irade gücü kullanımı nedeniyle geçici ve denetim 
riski üzerinde dolaylı olarak ortaya çıkar. 

Bu bağlamda, ego tükenmesi yaratan durumlar denetçinin bilgi ve tecrübesini 
doğru olarak kullanmasını ve/veya bağımsızlığını geçici olarak sınırlayan durumlardır. 
Tekrar edersek, denetçinin mevcut bilgi, tecrübe ve bağımsızlığından ziyade; yoğun 
irade gücü kullanması gereken koşullardaki bilgi ve tecrübesini kullanım düzeyi ve 
tarafsız kalabilme kabiliyetiyle ilgilidir. Bu bakımdan denetim riski kompozisyonu, 
denetçinin söz konusu kabiliyetlerine göre yeniden ele alınabilir.  

2.2. Ego Tükenmesinin Denetim Riski Üzerindeki Etkisi 

Ego tükenmesine neden olan durumların denetim riski kompozisyonuna olan 
etkisi, denetçinin rolüne göre değerlendirilmelidir. Bu bakımdan denetçi YR ve KR için 
müdahale yetkisine haiz olmayan ancak tespit inisiyatifine; BR içinse kontrol gücüne 
sahip bir roldedir. Dolayısıyla ego tükenmesi durumunda denetçi bilgi ve tecrübesini 
olması gereken şekilde kullanamayacak ve/veya bağımsızlığını yitirecek; nihayetinde 
YR ve KR için uygun olmayan tespit yapacak ve/veya bulgu riski düzeyi çerçevesinde 
maddi doğrulamalarda manipülasyon gerçekleştirecek veya hata yapacaktır. Bu 
çalışmada, ego tükenmesinin etkisi çerçevesinde belki de ilk kez formüle edilmeye 
çalışılan denetim riski kompozisyonunda YR ve KR için ego tükenmesine dayalı tespit 
yanlışlığı faktörü olarak RT ve bulgu riski düzeyini etkileme faktörü olarak RB 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, ego tükenmesini içeren denetim riski kompozisyonu, ego 
tükenmesinin kuramsal çerçevesini gösterebilmek için 
DR=[(YR×KR)×(RT)]×[BR×(RB)] olarak ifade edilmiştir. 

Öncelikle, ego tükenmesi neticesinde ortaya çıkan RT ve RB’nin her zaman art 
niyetli, yani dürüst olmayan bir tutum nedeniyle sergilenmeyeceğinin altını çizmek 
gerekir. Sonuçları itibariyle hatalı ve dürüst olmayan bir risk kompozisyonuna, 
neticesinde de uygun olmayan bir görüşe yol açsa da ego tükenmesi denetçiyi anlık 
çıkarlar çerçevesinde dürüst olmayan bir uygulamaya itebileceği gibi bıkkınlık, 
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motivasyon eksikliği, baskı veya tatminsizlik çerçevesinde hatalı bir uygulamaya da 
itebilecektir. 

Ego tükenmesine dayalı olarak revize edilen denetim riski kompozisyonunun 
açıklamasını, ikinci bölümde verdiğimiz basit örnek üzerinden ele alalım. Kabul 
edilebilir %5 DR düzeyi için, A firması için YR ve KR sırasıyla %60 ve %30 iken; BR 
düzeyi yaklaşık %28 olarak hesaplanmaktaydı. Yoğun irade gücü kullanılmasını yaratan 
durumlar nedeniyle, denetçi ego tükenmesiyle karşı karşıya kalmış ve A firması için YR 
ve KR hatalı (ya da hileli) olarak tespit edilmiş olsun. Diğer bir ifadeyle denetçi, ego 
tükenmesi neticesinde YR ve KR tespiti için dikkate alacağı bilgilerin %20’sinden 
feragat etmiş veya bunları görmezden gelmiş olsun. Bu durumda RT %80 olacaktır ve 
YR ile KR çarpımı seviyesi RT etkisiyle yaklaşık %14; buna dayalı olarak ise BR 
yaklaşık olarak %35 olarak hesaplanacaktır. Görülebileceği gibi, denetçinin ego 
tükenmesine dayalı olarak yaptığı bu yanlışlık, denetim planlamasında yer alacak 
denetim tekniklerinin miktar ve niceliği üzerinde negatif etki göstermiş; denetçinin daha 
fazla maddi doğrulama yapması gerekirken daha az miktar ve nicelikte maddi 
doğrulama yapmasına sebebiyet vermiştir.  

Örneği devam ettirirsek, bu sefer de denetçinin yoğun olarak maruz kaldığı irade 
gücü kullanımı neticesinde saptanan bulgu riski düzeyine karşılık gelen nitelikte maddi 
doğrulamaya ulaşamayacağı görülebilecektir. Çünkü denetçi, ego tükenmesi neticesinde 
önemlilik düzeylerinin belirlenmesinde, örneklem seçiminde veya analitik 
incelemelerde eksiklik ya da manipülasyon yapabilir ve bu durum BR düzeyini olması 
gerekenden farklılaştırabilir. Şöyle ki, şayet ego tükenmesi neticesinde denetçi 
uygulaması gereken maddi doğrulamalarda %10 düzeyinde sapma gerçekleştirirse, yani 
RB 110% olursa; ego tükenmesi içeren BR düzeyi yaklaşık %38 seviyesine çıkacaktır. 
Bu düzey ise, RT etkisi dahil olmak üzere, denetçinin daha az miktarda ve nitelikte 
denetim tekniği uygulaması sonucunu gün yüzüne çıkarır. 

Çalışmada ortaya konulan kuramsal çerçeve kapsamında, ego tükenmesinin 
denetim kompozisyonu üzerindeki etkisini ortaya koyan RT ve RB sırasıyla 0 ile 100% 
arasında değişen ve 100% ile sonsuz arasında değişen katsayılardır. RT, denetçinin ego 
tükenmesi nedeniyle YR ve KR düzeylerine ilişkin saptama yaparken göz ardı ettiği 
bilgilerin etkisini; RB ise bulgu riski çerçevesinde denetçinin ego tükenmesi nedeniyle 
göz ardı ettiği maddi doğrulamaların etkisini ortaya koymaktadır. Her iki katsayının 
denetim riski kompozisyonuna dahil edilmesi, ön kabul niteliğindeki denetçi yeterliliği 
varsayımlarının ego tükenmesi sorunsalı kapsamında denetim riski kompozisyonunda 
ön kabul olarak yer almaması sağlar. Şayet denetçi yeterliliği açısından mevcut 
durumda sorun yok ise yani bilgi, tecrübe ve bağımsızlık açısından yeterlilik kabul 
edilmişse; RT ve RB 1’e eşit olacaklardır. 

Sonuç ve Tartışma 

Ego tükenmesi, yüksek irade gücü kullanımı yaratan koşullardan kaynaklı olarak 
ortaya çıkar. Birçok meslekte, ego tükenmesi durumuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. 
Literatürde genellikle mesleki tükenmişlik başlığı altında yapılmış çok sayıda çalışma 
söz konusudur. Ancak söz konusu çalışmaların içeriğine bakıldığında mesleki 
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tükenmişlik durumunun teorik çerçevesine detaylı olarak değinilmediğini ve 
çalışmaların daha çok anket yönetimine dayalı olarak durum tespiti yaptıklarını 
görmekteyiz.  

Bu çalışmada, özellikle Türkçe literatürde yer bulan mesleki tükenmişlik 
kavramına dayalı olarak yapılan ilgili araştırmaların teorik boşluğunu gidermek adına 
ego tükenmesi teorisi irdelenmiştir. Çünkü ego tükenmesi, mesleki tükenmişliğin 
davranışsal (psikolojik) nedenidir. Sonrasında, ego tükenmesinin denetçi yargısı 
üzerindeki etkisi irdelenerek, takip eden çalışmalarda yol gösterici olması açısından ego 
tükenmesinin denetçi yargısı üzerindeki etkisi denetim riski kompozisyonu üzerinden 
kuramsal olarak çerçevelenmeye çalışılmıştır.  

Ego tükenmesi, yoğun irade gücü kullanımı nedeniyle mevcut durumu geçici 
olarak değiştiren ve bu nedenle denetçi yargısını etkileyerek denetim kalitesi üzerinde 
negatif etki doğuran bir husustur. Çalışmada denetim kalitesi, denetim riski ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, denetçi yeterliliği üzerinde negatif değişiklik doğuran 
koşullar oluştuğu taktirde, denetim riski kompozisyonunun ne şekilde hatalı (hileli) 
olarak oluşabileceği kuramsal olarak izah edilmeye çalışılmıştır. Diğer bir ifadeyle 
denetçi bilgisini ve tecrübesini olması gerektiği şekilde kullanamamakta ve/veya 
bağımsızlığını yitirmektedir. Bu durum ise, ego tükenmesi neticesinde yapısal riskin ve 
kontrol riskinin hatalı (hileli) olarak tespit edilmesine veya belirlenen bulgu riski düzeyi 
çerçevesinde uygun miktarda ve nitelikte denetim tekniği uygulanmasına engel olabilir.  

Bu tür durumlar, halihazırdaki denetçi yeterliliğiyle ilgili değil; faaliyet bazlı 
olarak denetçi yeterliliği üzerindeki geçici değişimlerle ilgilidir. Bu nedenle, özellikle 
mesleki tükenmişlik çalışmalarında, halihazırdaki mevcut durumu tanımlayan anket 
yöntemleri ego tükenmesi teorisi çerçevesinde genel geçer şekilde benimsenecek 
sonuçlar vermeyebilir. Bu tür çalışmalarının deneysel çalışmalar olması veya en azından 
ego tükenmesi etkisini içerecek şekilde anket sorunlarına sahip olması ve sorulara bağlı 
ölçekleri içermesi gerekmektedir.  

Muhasebe denetiminde ego tükenmesine yol açan temel unsurlara ilişkin olarak 
aşağıdaki örnekler sıralanabilir;  

Denetçinin görevini istemeyerek veya sevmeyerek yapması: Denetçi idden 
kaynaklı olarak işe gitmemesi veya görevini yerine getirmemesi yönünde bir baskıyla 
karşılaşır. 

Denetçinin görevini bitirmeye yakınken kendisinden bu görevin alınarak başka bir 
işin verilmesi: Genelde aşamalı görevlerde kişi bir aşamayı bitirince tamamını bitirme 
yönünde motive olmaktadır. Burada oluşacak bir kesinti kişinin içindeki görevi bitirme 
dürtüsünü bastıracağından ego tükenmesi yaşanır (Hurley, 2015). Muraven ve 
Slessareva (2003) çalışmalarında motivasyonun tükenmişliğin etkisini azalttığını ortaya 
koymuşlardır. 

Denetime tabi firmanın aynı zamanda denetçinin müşterisi olması durumu: 
Burada denetçinin bağımsız ve yansız davranması gerekir. Söz konusu durum, denetçi 
açısından bir ikilem yaratacaktır. 
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Bu ve benzeri durumlar sonucu bağımsız denetçinin irade gücünü fazlasıyla 
kullanması durumu söz konusu olabilir. Böylece ego tükenmesi yaşanacaktır. 
Çalışmaların bu durumları tespit edecek şekilde kurgulanması önem arz eder. Ayrıca 
davranışsal olarak kategorize edildiğinde, şu hususların ego tükenmesi yaratabileceği 
aşikardır: Denetçinin şüpheli davranışlarına gem vuran koşullar, ayrıntılı incelemenin 
önünü kesen koşullar, denetçide dikkat dağınıklığına yol açan koşulları vb. 

Bu bakımdan, kurumsal denetim firmalarının kurumsal olmayanlara göre temel 
farkının, denetçinin ego tükenmesi yaşayabilecekleri koşullarını aza indirgemek için 
uyguladıkları kapsayıcı insan kaynakları politikaları olduğunu söyleyebilmek 
mümkündür.   
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Extensive Summary 

 

1. Introduction 

In this study, 'ego depletion', one of the factors affecting the auditor's judgment, is 
discussed in the theoretical framework. There have been numerous academic studies 
associated with this issue under the name of ‘occupational burnout’ in Turkey. These 
studies extensively examined occupational burnout and investigated the existence and 
causes of occupational burnout statistically. On the other hand, it is seen that there is no 
detailed scientific account of the theoretical background of occupational burnout, in 
other words the cause of depletion in related studies. This study examines the theory of 
ego depletion in order to overcome the deficiencies found in the related Turkish 
literature.  

In the study, the subject of how the ego depletion is realized by moving from three 
parts of the personality is emphasized. Here, the willpower seems to play an important 
role. In the light of the ego depletion theory put forward by Roy Baumeister, it is 
examined how the occupational burnout has occur. Without a doubt, it is possible to 
relate the theory of ego depletion to all occupational fields. In this study, ego depletion 
was associated with the audit profession and the impact on the auditor's judgment was 
discussed. 

2. Ego Depletion Theory 

Roy Baumeister is at the forefront of scientists who study on the willpower that 
expresses the self-control of individuals. Baumeister created ego depletion theory in the 
late 1990s. At the core of the ego depletion theory, there is the study of the effects of 
constraints on the behavior of individuals. In Baumeister et al. (2000) study, they found 
that the limited resources were consumed during self-control. When the habits and 
tendencies are under control, consumption will be much more. It is also possible to 
think that the source mentioned in this study as a kind of energy. 

In such and similar studies, scientists first create a situation, that requires the use 
of the willpower, in which participants should control themselves such as not eating 
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from a cookie, watching a sad movie but not react. Subsequently, the performances of 
the participants are tested with various activities such as solving puzzles, playing games 
or having an activity that requires a cerebral effort. The common aim of all of these is to 
prove the validity of the ego depletion and willpower as a depleted resource when it is 
used too much. 

3. The Impact of Ego Depletion on Auditor’s Judgement 

Professional members may experience ego depletion while performing their 
duties. Ego depletion can affect the decisions and judgments that employees make, as 
well as affect their behaviors. As a result of ego depletion, individuals may make 
erroneous decisions and be found in faulty judgments. 

Ego depletion is a behavioral (psychological) field examined. Therefore, the 
existence and concrete effect of ego depletion can only be demonstrated through 
experimental studies. Even if we are faced with occupational burnout researches 
actualized by the questionnaire studies in the literature, these studies are far from the 
conclusions that we can achieve in order to demonstrate the existence and concrete 
effect of ego depletion. It is also necessary to theoretically frame how ego depletion 
affects occupations in order to be able to show how the concept of ego depletion, which 
is the theoretical cause of occupational depletion, causes professionally depleted work. 

It is possible to relate the theory of ego depletion to all occupational fields. In this 
study, ego depletion was associated with the audit profession and the impact on the 
auditor's judgment was discussed. The main objective of the independent auditor is to 
collect and evaluate evidence that will provide reasonable assurance for the view to be 
reached. During this evaluation process, the audit report in accordance with the 
independent audit standards is formulated. In order to ensure quality and reliability in 
audits, it is necessary to act independently in the framework of ethical rules. 

Independent audit activity is often carried out in environments where the 
willpower is to be used extensively. In other words, there is the possibility that 
independent auditors may face an ego depletion problem and have an inappropriate 
opinion. Without a doubt, this possibility is one of the elements that increase the audit 
risk. For this reason, it is necessary to try to explain theoretically the effect of ego 
depletion on the audit risk. This is also the main goal of the study. 

 The audit risk (AR), in other words the risk of misinterpretation, consists of three 
main components. These are inherent risk (IR), control risk (CR) and detection risk 
(DR): AR=IR×CR×DR. Inherent and control risks are components that the auditor 
cannot directly intervene in order to ensure the predicted level of audit risk. Inherent 
risk presents the possibility of incorrect or fraudulent reporting due to the structural and 
environmental characteristics of the economic transactions performed by the 
organization. The control risk refers to the risk of inaccurate or fraudulent transactions 
that cannot be prevented by the organization's internal control system. In this regard, the 
auditor draws inferences within the framework of the information obtained in relation to 
the IR and the CR and determines the risk level for these components. The level of 
detection risk is determined by the auditor in order to achieve the desired level of audit 
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risk. In this sense, detection risk is a risk component that is controlled by the auditor, 
unlike other risk components. 

Audit risk composition should be assessed according to the auditor's role when 
ego depletion occurs. In the case of ego depletion, the auditor will not be able to use 
his/her knowledge and experience as it should and may lose his/her independence; also, 
will ultimately make nonconforming determinations for IR and CR and/or manipulate 
material errors or make mistakes in the context of the level of detection risk. 

In this study, RT was used as a factor of detection error based on ego depletion for 
IR and CR; RB was used as a factor for influencing the detection risk in the 
composition of audit risk, which was tried to be formulated in the framework of the 
effect of ego depletion. In this context, the audit risk composition including ego 
depletion was expressed as AR=[(IR×KR)×(RT)]×[DR×(RB)]. 

4. Conclusion  

Ego depletion arises from conditions that create high usage of willpower. In many 
occupations, ego depletion is frequently encountered. There are many studies in the 
literature which are usually made under the title of occupational burnout. However, 
when we look at the contents of these studies, we can see that the theoretical framework 
of occupational burnout is not mentioned in detail and are mostly based on the 
questionnaires in order to conduct a situational investigation. 

In this study, the theory of ego depletion has been examined in order to overcome 
the theoretical gap of relevant researches based on the concept of occupational burnout 
found in the Turkish literature. Because ego depletion is the behavioral (psychological) 
cause of occupational burnout. In this study, the effect of ego depletion on the auditor's 
judgment was studied. From this point of view, it is possible to say that the main 
difference of institutional auditing firms according to non-institutional is the inclusive 
human resources policy they apply in order to reduce the conditions under which the 
auditor may experience ego depletion. 
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Özet 

Sosyal etki tahvilleri evsizlik, yeniden suç işleme gibi bazı toplumsal sorunları 
finansallaştırmak için geliştirilen yenilikçi bir girişimdir. Devletin toplumda meydana 
gelen sorunlar ile ilgili oluşturduğu sosyal program için kaynak sağlama gereksinimini, 
yatırımcılardan sağlama ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Sosyal etki tahvilleri bütçeler, 
gelecekteki nakit akışları, iskonto, performans ölçümü ve denetim gibi muhasebe 
dallarının geniş bir yelpazesinden oluşmaktadır. Bu nedenle, belirlenen toplumsal 
sorunların çözümünde gerekli olan finansman kaynağını yaratacak yeni bir finansman 
çeşididir. Sosyal etki tahvilleri ile finansman ihtiyacı olan kamu kuruluşu önceden 
belirlediği sonuçların oluşmasına göre sosyal etki tahvil yatırımcılarına ödeme 
yapmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak İngiltere ve ABD’de kullanım örneklerine 
rastladığımız sosyal etki tahvillerinin gelişimi, işleyiş mekanizması,  sürdürülebilir 
tahvil olan sosyal tahvillerden farkları gibi konulara değinilerek sosyal etki tahvilleri ile 
ilgili örneklere ve bilgilere yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Etki Tahvilleri, Sosyal Harcamalar, Finansman 

Abstract 
Social impact assessments are an innovative attempt to finance some social 

problems, such as homelessness and recidivism. It has emerged from the need to 
provide funds from investors to provide funding for the social program that the state 
has created about the problems that are taking place in society. The social impact 
consists of a wide range of accounting segments such as budgeting budgets, future cash 
flows, discounting, performance measurement and auditing. For this reason, it is a new 
type of financing that will create the financing source needed to solve the identified 
social problems. The social impact is paying on bond investors according to the results 
that the public entity, which is the need for social influence and financing, has formed 
beforehand. In this study, firstly the examples of usage examples in the UK and the USA 
are mentioned and the examples and information about the social effect accounts are 
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mentioned, such as the development of the social impact bonds, the mechanism of 
operation, the differences from the social bonds which are the sustainable bonds. 
Keywords: Social Impact Bonds, Social Expenditures, Financing 

1. Giriş 
Dünyada artan hızlı nüfus artışı ile birlikte toplumun sosyal ihtiyaçları ile ilgili 

yatırımların yapılması için gerekli olan finansman kaynağının bulunmasında devletlerin 
yükü daha fazla artmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 2017 yılında yayınladığı rapora göre, 
büyük çoğunluğu az gelişmiş ülkelerden olması beklenerek 2050 yılında dünya 
nüfusunun 11 milyar civarında olacağı belirtilmiş ve bunun dünya için önemli bir sorun 
olarak görülmektedir (United Nations, 2017). Bu hızlı nüfus artışı özellikle 18. yüzyılın 
sonlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin bir parçası olarak gelişen Refah Devleti 
ilkesinin yani vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen ve onlara asgari 
bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev bilen devletler (Toprak, 2015) için görevlerini yerine 
getirme bağlamında büyük sorun teşkil etmektedir.  

Global düzeyde yaşanan krizler de devletlerin sosyal devlet olma özelliğinin geri 
planda kalmasına neden olmuşlardır. 1929 yılında yaşanan bunalım, 1999 yılında Uzak 
Doğu’da yaşanan ve etkisi tüm dünyaya yayılan krizler neticesinde sosyal devlet 
anlayışı tüm dünyada hızla gelişmiştir (Evyapan, 1999). Son olarak 2008 yılında 
yaşanan Amerika’da başlayan ve etkisi tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz devlet 
ekonomilerini olumsuz yönde etkileyerek sosyal devlet ilkesini yerine getirmelerini 
zorlaştırmıştır. 

2008 yılında yaşanan kriz incelendiğinde temelinde varlığa dayalı menkul 
kıymetler olan CDO(Collateralized Debt Obligations) olduğu görülmektedir. CDO 
(Teminatlı borç yükümlülükleri) borçlar, yüksek getirili tahviller, mortgage kredileri, 
yapılandırılmış menkul kıymetler, türev araçlar gibi araçlardan oluşan bir portföye 
dayanılarak farklı risk derecelerini içeren yatırım dilimlerinde ihraç edilen varlığa dayalı 
menkul kıymetlerdir. (Akarçay, 2016)  Başka bir tanımla CDO, varlıklardan oluşan 
portföyün kredi riskini transfer eden finansal araçtır. CDO oluşturmada temel amacın 
bankanın elindeki teminat ile birlikte nakit yaratma ve yeni kaynak yaratma isteği 
sonucu oluşmuştur. Ancak varlığa dayalı bu ürünlerin daha sonrasında farklı risk 
gruplarını bir araya getirerek en risksiz olarak görülen mortgage kredilerinin 
ödenmesinin aksaması sonucunda dünya çapında yaşanan finansal kriz ortaya çıkmıştır. 

Yaşanan bu kriz aslında finansal inovasyonu da beraberinde getirmiştir. Krizin 
çıkmasına sebep olan finansal yaratıcılık toplumsal sorunların çözümünde avantaj 
sağlayabileceği(Schinckus, 2017), kötü yönetilmesi sonucunda olumsuz sonuçlar 
doğurabilen finansal yaratıcılığın sosyo-ekonomik anlamda olumlu sonuçlar 
doğurabileceği ve finansal anlamda sorunlara katkı sağlayabileceği görüşü ortaya 
çıkmıştır. (Schiller, 2011) 

Bu noktada ilk olarak 2010 yılında İngiltere’de uygulanan ve sosyal devlet 
ilkesini uygulayan devletler için yeni bir finansman kaynağı olan “Sosyal Etki 
Tahvilleri” ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada sosyal etki tahvillerinin ne olduğu, dünyada 
nasıl bir gelişim izlediği, sosyal etki tahvillerinin işleyişi ve dünya üzerinde uygulama 
örneklerine yer verilerek sosyal devlet olma ilkesini benimsemiş bir ülke olarak Türkiye 
açısından kullanılabilirliği tartışılmış ve literatüre yeni gelişen bir konu olması 
nedeniyle katkı sağlanılmaya çalışılmıştır. 
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2. Sosyal Etki Tahvilleri 

Sosyal etki tahvilleri incelendiğinde performansa dayalı ödeme araçları olarak da 
adlandırılan sosyal etki tahvilleri, genellikle, işlemlerin nakit akışlarının önceden 
tanımlanmış mali olmayan performans metriklerine bağlı olduğuna ve genellikle bir 
tahvilin tipik özelliklerini paylaşmadığı kamu-özel ortaklıklarına atıfta bulunur. (ICMA, 
2017).  

Devletler sosyal etki tahvillerini, belirsiz zaman dilimleri ile politika hedeflerine 
ulaşmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Sosyal etki tahvilleri, devletin belirlenen 
sosyal hedefe ulaşıldığında belirli bir getiri oranında yatırımcıya ödeme yapılacağını 
taahhüt eden finansal araçlar olarak nitelenebilir. (Cooper, Graham, & Darlene, 2016). 
Sosyal etki tahvilleri (SET), önceden belirlenmiş olan sosyal projenin hedeflerine 
ulaştığında yatırımcılarına yatırdıkları sermayeye ek olarak belirli bir getiri oranında 
kazanç sağlayan yeni finansal varlıklardır. 

Sosyal etki tahvilleri, kamu kurumlarının belirli bir sosyal projeyi finanse etmek 
için, sermayesi olan özel yatırımcılar (fon verenler), kamu sektörü (ödeyen) ve yatırımcı 
bulma ve projenin değerlendirmesini yapmak için aracı kuruluş (alt yüklenici) arasında 
olan ve sosyal projenin uygulanacağı kâr amacı gütmeyen kuruluştan oluşan 
sözleşmelerdir (Schinckus, 2017). 

Sosyal etki tahvilleri incelendiğinde SET'ler, dünyada yaygın hale gelen kamu 
özel işbirliği uygulamaları ile fiziki altyapı projelerine özel sektör yatırımlarının 
katıldığı sözleşmelerin, bir varyantı olarak düşünülebilir. Kamu özel işbirliği 
uygulamalarında belirli sözleşme ve süreç tasarımlarına dayanarak, geri dönüş için açık 
ölçümler yapmak mümkünken SET’ler için sosyal projelere dayandığı için o kadar net 
olarak ifade edilememektedir. SET'ler yalnızca elde edilen sonuçlar için ödeme yapar ve 
bu sonuçlar titiz değerlendirme yöntemleri ile ölçülür (Warner, 2013). 

Sosyal Etki Tahvilleri, yenilikçi sosyal hizmetler sunmak üzere tasarlanmış çok 
paydaşlı ortaklıklardır. Özel yatırımcılar, etkin kar amacı gütmeyen kuruluşların kendi 
görevlerini yerine getirmeleri için fon sağlamaktadırlar. Kâr amacı gütmeyen kuruluş 
ise önceden belirlenmiş, doğrulanabilir, öngörülebilir, performans hedefleri ve sonuçları 
ile yatırımcıya belirli bir getiri sağlamaktadır (Dermine, 2014). 

Bir örnek vermek gerekirse, ülke için evsiz insanların maliyeti yıllık kişi başı 
140.000 USD olduğu varsayımı altında, bu sorunun SET’ler ile finanse edilmesi ve 10 
kişinin evsizliğine karşı çözüm bulunması için katlanılacak maliyetin 45.000 USD 
varsayımında, devlet yılda bu SET projesinden 1 milyon USD kâr sağlayabilir. Devlet 
hem bu sorunun çözümünü sağlamış olacak, hem tasarruf etmiş olacak, yatırımcı da 
belirli bir getiri sağlamış olacak ve iki taraf içinde kazançlı bir durum ortaya çıkacak. 
(Halton, 2017). 

3. Literatür Taraması 

Sosyal etki tahvilleri ile ilgili literatüre baktığımızda, literatüründe hızla geliştiği 
ve akademik olarak daha çok araştırılan bir konu haline geldiği görülmektedir. 
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde Sosyal Etki Tahvilleri yeni gelişen bir 
yatırım aracı olmasından dolayı öncelikle ülke uygulamaları ve işleyişine ilişkin 
çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Fischer ve Richter (2017), Yates ve Marra’ya (2017) 
göre, sosyal etki tahvilleri ve sosyal ve yeşil tahvil olarak adlandırılan başarı üzerine 
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ödeme yapan tahvilleri ve kısa dönemde sağladıkları getirileri incelemişler ortak 
noktaları, farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Sosyal etki tahvillerinin, sosyal bir 
projenin sonuçlarına odaklı uzun dönemli bir yatırım aracı olduğunu vurgulamışlardır. 
Warner’a (2013) göre, Sosyal etki tahvilleri (SET), önceden belirlenmiş sonuç 
hedeflerine ulaşıldığında piyasa faiz oranını ödeyerek özel yatırımları sosyal 
programlara çekmektedir. SET'ler toplumsal müdahalelerin yararlarını artırmakta ve 
süreci hızlandırmaktadır. Ancak SET’lerin beklenen düzeyde ilgiyi sağlayamadığını ve 
ölçüm kriterlerini açıklamıştır. 

İncelenen çalışmalar içerisinde Sosyal Etki Tahvillerinin finansal bir inovasyon 
olduğunu ve krizde yaşanan olumsuz sonuçlardan, sosyal projeler için önemli bir 
yatırım aracı oluştuğunu vurgulayan Schinkus’a (2017) göre, sosyal etki tahvillerinin 
özellikle 2008 yılında yaşanan krizden sonra ortaya çıkmış finansal bir inovasyon olarak 
nitelendirmekte ve sosyal problemlerinin çözümünde devletin yükünü hafifleteceği ve 
iyi bir finansman kaynağı olacağını açıklamıştır. Tomkinson ve Nicholls (2013) yılında 
yaptıkları çalışmada, sosyal etki tahvillerinin ilk uygulama örneği olan İngiltere’de 
Peterborough projesini incelemişlerdir. Yeni bir yatırım reformu olarak nitelendirdikleri 
SET’lerle ilgili olarak nasıl geliştirilebileceği, sosyal kurumların performanslarını nasıl 
etkileyeceği, sözleşme vadeleri ile ilgili konulara açıklık getirmişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda en çok ön plana çıkan ülke uygulamaları olarak 
görülmektedir. Bu çalışmaları incelediğimizde, Rizzi, Pellegrini ve Battaglia (2017), 
gelişmekte olan sosyal finans kuramının üzerinde durmuşlardır. Sosyal finans 
kuramında önemli yer tutan sosyal etki tahvillerini ve sosyal tahvilleri açıklamışlardır. 
İngiltere, Galler ve İtalya örneklerini inceleyerek sosyal finansın ticari finansa alternatif 
olarak hızla geliştiğini vurgulamışlardır. Taraktaş (2015), Yakar ve Kandır (2016), 
Ergen ve Durak (2016) yaptıkları çalışmalarda sosyal etki tahvillerinin işleyişi ve 
Türkiye üzerinde uygulanabilirliğiniz açıklamışlardır. Edmiston ve Nicholls (2017), 
İngiltere’de yapılan dört SET projesini inceleyerek, SET’ler için özel yatırımcılara 
yönelik daha fazla kuruluşun geliştirilmesini, SET projelerinde sosyal ölçümlerin, 
sosyal problemlerin çözümünde büyük etkiye sahip olduğunu ve özel yatırımcı için 
SET’lerin büyük risk taşıyan bir fırsat olduğunu vurgulamışlardır. Cooper, Graham ve 
Himick (2016), sosyal etki tahvillerini açıklamışlar ve Londra’da bulunan evsizlik 
sorunu üzerine örnek bir olayla sosyal etki tahvillerinin işleyişini açıklamışlar ve sosyal 
sorunların çözümünde etkili bir araç olduğunu vurgulamışlardır. Denoël (2013), yaptığı 
çalışmada sosyal etki tahvillerinin Belçika’da gelişimi ve sosyal etki tahvillerinin 
özellikleri uygulanabilirliği, yatırımcılar açısından uygunluğu ve Belçika’da işleyişi 
hakkında bilgi vermiştir. 

Ülke uygulamaları ve işleyişi hakkında daha fazla çalışma bulunmasına rağmen 
Sosyal Etki Tahvillerinin değerlemesiyle ilgili Schinckus (2017) ’un yaptığı çalışma 
bulunmaktadır. Çalışmasında, sosyal etki tahvillerinin özelliklerinden bahsederken, 
SET’lerin belirsizliği üzerinde durmuş ve bu belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla 
SET’lerin nasıl değerleneceği, değer tespitinin nasıl yapılabileceğini kurduğu model 
doğrultusunda açıklamıştır. 

4. Sosyal Etki Tahvillerinin İşleyişi 
Sosyal etki tahvilleri incelendiğinde bir sosyal ihtiyaç doğrultusunda 

oluşmaktadırlar. Problemi tespit eden kâr amacı gütmeyen kuruluş sağlayacağı hizmet 
karşılığında finansmana ihtiyaç duymaktadır. Karşılığında da sosyal projelere yatırım 
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yapıp gelir elde etmek isteyen sermaye sahipleri bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç olarak, 
engellilik, sağlık hizmeti, çocuklar ve aileler, emniyet, adalet, işsizlik gibi konular 
kapsama girmektedir. 

Şekil 1. Sosyal Etki Yatırım Piyasası Çerçevesi 
Kaynak: Neudorfer (2016) Inequality and Social Impact Investments 

 Sosyal etkili piyasa çevresi incelendiğinde, sağlayacağı hizmet doğrultusunda 
finansman kaynağı talep eden sosyal kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, belirli 
bir amaç için kurulmuş işletmeler, kooperatifler vb. kuruluşlar bulunmaktadır. Arz eden 
tarafında ise SET projelerine yatırım yapma potansiyeli olan vakıflar, kurumsal 
yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, hükümetler bulunmaktadır. Her iki tarafı bir araya 
getiren aracı kuruluşlar ve araçları incelendiğinde sosyal fon kuruluşları, sosyal 
yatırımlarla ilgili toptan bankacılık, fon kuruluşları ve araç olarak kullanılan sosyal 
alışverişler örneğin SET’ler bulunmaktadır. 

Şekil 2. Sosyal Etki Tahvilleri İşleyiş Mekanizması 
Kaynak: (Social Finance Inc., 2016) 
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Sosyal Etki Tahvilleri, aşağıdakileri içeren bir veya daha fazla farklı paydaş 
tarafından başlatılabilir: 

Yetkili Kurum: toplumsal bir probleme sonuç odaklı bir çözüm arayan bir veya 
daha fazla kamu sektörü organı (merkezi veya yerel yönetim) 

Bir sağlayıcı: Yeni veya mevcut bir hizmet sunmak için kaynak arayan bir yardım 
kuruluşu veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon 

Bir aracı kuruluş: Belirli bir sektördeki veya yerel bölgedeki bir sosyal problemle 
baş etmeye yönelik SET yaratmaya çalışan kurum. (OECD, 2017) 

Şekil 2’den de görüldüğü üzere kâr amacı gütmeyen kuruluş sosyal bir problemle 
ilgili olarak fon talebinde bulunur, yatırım yapmak isteyen yatırımcı aracı kuruluş 
vasıtasıyla projeye uzun dönemli yatırım yapar. Kâr amacı gütmeyen kuruluş sosyal 
sorunlarla ilgili olarak önleme, düzeltme, iyileştirme programları ile sosyal sorunu 
düzeltmeye çalışır. Devlet bu nokta da proje ile ilgili denetim ve kontrolleri yaparak 
işleyişin düzgün ilerlemesini sağlar ve program sonuçlarını açıklar. Sonuç olarak ise 
sadece başarılı programlar için belirli bir getiri oranında yatırımcıya ödeme yapılır. 

SET projelerinde en önemli nokta sosyal projenin başarıya ulaşıp ulaşmadığının 
ölçülmesidir. Sonuçların ölçülmesinde iki yöntem mevcuttur: 

- Bireysel bazda: Yetkili kuruluş, SET tarafından finanse edilen faaliyetlerle 
desteklenen her bir kişi tarafından elde edilen sonuçlara (olumsuz da dahil) dayanarak 
ödeme yapar. 

Örneğin, istihdam odaklı bir SET 100 kişiyi destekliyorsa ve yetkili kuruluş 
bireysel sonuç başına £ 1000 ödemeyi kabul ediyorsa o zaman 49 kişi iş bulursa 49.000 
£ öder. 

- Topluluk Bazında: Yetkili kuruluş, SET tarafından finanse edilen faaliyetlerin 
desteklediği grubun tamamı tarafından belirlenen sonuçlara göre hareket ederek ödeme 
yapar. 

İstihdam odaklı SET100 kişiyi destekliyorsa ve yetkili otorite, topluluğun % 
50'sinden fazlası bir iş bulursa 75,000 £ ödemeyi kabul eder, desteklenen insanların 49'u 
iş bulursa komisyon ödeme yapmaz. (OECD, 2017) 

 
Şekil 3. Sosyal Etki Tahvilleri Projeleri 

Kaynak: (OECD, 2017) 
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Sosyal etki tahvili projeleri incelendiğinde OECD’nin 2017 yılında yayınladığı 
rapora göre dünya %7 Adalet-Tekrar suç işleme, %36 İstihdam-İşsizliği azaltmak, %39 
Sosyal refah, %7 Eğitim, % 11 sağlık projeleri için kullanıldığı görülmektedir.  

5. Sosyal Etki Tahvillerinin Gelişimi 
SET projesi ilk olarak 2010 yılında Peterborough bölgesinde tutukluların 

rehabilitasyonu ile ilgili bir sosyal programı finanse etmek için başlatıldı. 
Peterborough’daki sosyal programın amacı 18 yaşından büyük ve 12 ay ve daha az ceza 
almış olan erkek mahkumların yeniden cezaevine dönme oranını düşürmekti. (Dorsett, 
2017) 

2010 yılında ilk olarak uygulamasını gördüğümüz SET’ler sonrasında dünyada 
hızla yayılarak efektif olarak kullanılan bir finansman modeli olmuştur. 

 
Şekil 4. Sosyal Etki Tahvilleri Dünya’da Gelişimi 

Kaynak: (OECD, 2017) 

Nisan 2012 ‘de sosyal etki tahvil aracı şirketi olarak İngiltere’de Big Society 
Capital kuruldu ve 600 milyon £ değerinde bir fonla başlatıldı. Nisan 2012’de 4 adet 
daha Set projesi başlatılmıştır. Ağustos 2012’de ise ABD ilk SET projesini başlatmıştır. 
İlk olarak İngiltere’de başlayan SET projeleri hızla gelişerek dünya çapında ilgi 
görmüştür.  

 
Şekil 5. Ülke Bazında Sosyal Etki Tahvil Projeleri 

Kaynak: (OECD, 2017) 
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 OECD’nin verilerine göre 2017 yılı itibari ile Birleşik Krallık’ta 32 adet SET 
projesi mevcuttur ve kontrat tutarı ortalaması 5.995.000 USD’dir ve ortalama yatırım 
tutarı ise 1.520.000 USD’dir. ABD’de ise 10 adet SET projesi mevcuttur ve kontrat 
tutarı ortalaması 16.224.500 USD ve ortalama yatırım tutarı 9.600.000 USD’dir. Diğer 
olarak ifade edilen ülkeler bunlar Avrupa ülkeleri, Avustralya ve İsrail oluşturmaktadır 
ve 19 adet SET projesi mevcuttur ortalama yatırım tutarı ise 2.538.000 USD’dir. 
(OECD, 2017) 

 
Şekil 6: 2015 Yılı itibari ile Dünya Genelinde SET Projeleri 

Kaynak: https://emmatomkinson.com/2014/02/14/social-impact-bond-sib-uk-v-world-
map/ 

 Dünya genelinde SET projeleri incelendiğinde özellikle İngiltere başta olmak 
üzere Amerika, Kanada, Avrupa Ülkeleri, İsrail ve Avustralyanın ön plana çıktığı 
görülmektedir. 

Karşılaştırma açısından Birleşik Krallık’ta sosyal etki tahvillerinin maksimum 
kontrat düzeyi 153 milyon £ iken, sosyal yardımlara yapılan yatırım 15 milyar £ 
bulmaktadır ve sosyal etki tahvil projeleri bunun neredeyse %1’ine tekabül etmektedir. 
(OECD, 2017) 

6. Sosyal Etki Tahvilleri Örnekleri 
Sosyal etki tahvillerinin işleyişini daha iyi açıklayacağı için İngiltere ve 

Amerika’da ilk uygulama örnekleri verilmiştir. 
6.1. Peterborough Örneği 

Peterborough’daki sosyal programın amacı 18 yaşından büyük ve 12 ay ve daha 
az ceza almış olan erkek mahkumların yeniden cezaevine dönme oranını düşürmekti. . 5 
milyon sterlinlik bir yatırımla başlanan projede 8 yıl hedef olarak belirlenmiştir ve 
yeniden suç işleme oranı ilk dönemde belirlenen tüm grup için %7,5 azalırsa proje 
sonunda yatırımcılar %2,5 oranında geri ödeme alacaklardır. 2014 yılı itibari ile tekrar 
hüküm giyen mahkum oranında %8,4 azalma olduğu belirlenmiştir. Ancak dönemde 

Dünya	  Genelinde	  SET	  Yatırımları 
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ödeme yapılması için her grupta %10 azalma durumu üzerine anlaşılmıştır. Eğer grup 
bazında %10 üzerinde azalma yok ise üç grup toplam değerlendirilecek ve oranın %7,5 
üzerinde olması halinde ödeme yapılacaktır. Bu nedenle yatırımcılar ilk dönem için 
ödeme alamamışlardır ancak proje hedeflediği %7,5 azalmanın üzerinde bir başarı 
gerçekleştirmiş ve devam etmektedir. (Dorsett, 2017) 

6.2. Rikers Island Örneği 
Amerika’da Ağustos 2012 yılında başlatılan proje’de Goldman Sachs Bankasına 

bağlı Urban Investment grup aracılığı ile başlatılan proje 9,6 milyon dolarlık bir 
yatırımla başlamıştır. Projede 16-18 yaş aralığındaki çocukların tekrar suç işleme 
oranının azaltılması için iyileştirici hizmetler sunulmuştur. Anlaşma gereği New York 
City Department of Correction beklenilen düzeyde azalma gerçekleşirse yatırımcılara 
ödeme yapılacaktır. MDRC adlı şirkete aracı kuruluş olarak sosyal sorumluluk projesi 
için yapılacak ödemeler ve sağlanacak tasarruf tutarları Şekil 7’de görüldüğü gibidir. 

 
Şekil 7: Rikers Island Ödeme Tablosu 

Kaynak: (Olson & Phillips, 2015) 
 2015 yılında Vera Institute araştırma kuruluşu projenin başarısızlıkla 

sonuçlandığını duyurmuş ve proje aynı yılın Ağustos ayında sonlandırılmıştır. 
6.3. Utah Örneği 

ABD’de 2013 yılı Ağustos ayında başlatılan diğer proje Utah Eyaletinde 3-4 yaş 
aralığında 3500 çocuk için okul öncesi eğitim ihtiyacı ve özel eğitim gereksinimleri için 
7 milyon $ yatırımla başlatılan program, SET projesi sonunda okul öncesi eğitim 
programına katılan çocuklar bir teste tabi tutulacak ve ortalama skorun altında puan alan 
çocuklar için özel eğitim desteği sağlanmaya çalışılacaktı. 2015 yılında Goldman Sachs 
tarafından ilk grubun başarıyla sonuçlandığı duyurulmuştur. İlk dönem itibari ile 
programa katılan 110 çocuğun 109’u tabi tutuldukları testi başarıyla geçmişlerdir. 
(Goldman Sachs, 2015)  

7. Türkiye Sosyal Harcamaları ve Sosyal Etki Tahvilleri Potansiyeli 
Birleşik Krallık ‘ta 2015 yılı itibari ile sosyal harcamalar toplamı 118,7 milyar 

pound olarak görülmektedir. Tablo 1’de Birleşik Krallık ‘ta yapılan sosyal harcamaların 
detayı incelendiğinde sosyal harcamalar toplamı 2011 yılından 2013 yılına kadar 
yükselmekte, 2014 yılında düşüş göstermektedir. Bunda Birleşik Krallık ‘ta yapılan 
SET projelerindeki artışın etkisinden söz etmek mümkün olabilmektedir. Sosyal 
harcamalara yüksek tutarlarda harcama yapan Birleşik Krallık için SET’ler, devletin 
finansman kaynağı bularak daha fazla sosyal yatırıma yönelmesi açısından önem arz 
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etmektedir. Bu nedenle SET projeleri Şekil 5’den de görüldüğü üzere 2017 yılında 32 
adede ulaşmıştır. Birleşik Krallık ’ta evsizlik, aile ve çocuk üzerine yapılan SET 
projeleri sosyal harcamaların önemli derecede düşmesini sağlamıştır. 

Tablo 1: Birleşik Krallık 2010-2015 Sosyal Harcamaları 
Milyar	  Pound	  

  2011 2012 2013 2014 2015 
Aile ve Çocuk 21,5 20,6 21,6 18,3 17,8 
İstihdam 5,2 5,7 9,8 9,2 8,7 
Evsizlik 4,5 3,6 3,3 3,2 3,6 

Sosyal Dışlanma 25,6 32,0 28,3 28,5 29,0 
Sosyal Koruma Araştırmaları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sosyal Koruma 55,4 56,6 56,0 57,9 59,7 
Sosyal Harcamalar Toplam 112,2 118,5 119,0 117,1 118,7 

Kaynak: https://www.ukpublicspending.co.uk/ 

 Türkiye 2010-2015 yılı verilerini incelendiğinde sosyal harcamaların, 2010 
yılından 2015 yılına, 148.450 milyon TL’den 279.734 milyon TL’ye yükseldiği ve 
yüzde 53 oranında bir artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’nin sosyal harcamalarının 
hepsinde artış olduğu ve her geçen gün sosyal devlet olma ilkesi yolunda yatırımlar 
yaptığı göz önünde bulundurulduğunda Sosyal Etki Tahvillerinin Türkiye için önemli 
bir yatırım aracı olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 2: Türkiye 2010-2015 Sosyal Harcamaları 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
 
 

  (Milyon TL- Million TL)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sosyal koruma harcamaları toplamı
Total  social protection expenditure 148 450 171 668 195 663 220 429 247 244 279 734

İdari masraflar ve diğer harcamalar
Administartion costs and other expenditure 2 205 2 586 2 976 3 982 4 332 4 873

Sosyal koruma yardımları toplamı
Total social protection benefits 146 245 169 082 192 687 216 446 242 912 274 862

Hastalık/sağlık bakımı 
Sickness/health care 49 429 56 046 60 518 65 839 73 322 80 435

Engelli/malül 
Disability 4 280 5 654 7 035 8 088 9 251 10 203

Emekli/yaşlı 
Old age 71 725 80 243 92 137 104 554 117 390 134 914

Dul/yetim 
Survivors 14 148 19 200 22 424 25 568 28 931 31 418

Aile/çocuk 
Family/children 3 681 4 603 5 597 6 899 7 580 8 713

İşsizlik 
Unemployment 1 624 1 739 2 431 2 572 3 167 5 255

Sosyal dışlanma b.y.s
Social exclusion and n.e.c. 1 359 1 596 2 545 2 927 3 271 3 923
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8. Sonuç ve Öneriler 
Sosyal etki tahvilleri tüm dünyada hızla gelişmektedir. Sosyal devlet olma ilkesi 

gereği sosyal projeler için ihtiyaç duyulan finansman kaynağı özel yatırımcıların dahil 
olması ile sosyal etki tahvilleri ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda devlet finansman 
sorununu özel yatırımcı ile paylaştığı için toplumun daha çok kesimine sosyal hizmet 
ulaştırabilmektedir.  

2010 yılında İngiltere ile başlayan sosyal etki projeleri Rikers Island projesinin 
başarısız olmasına rağmen tüm dünyada hızla gelişmektedir ve bu bağlamda sosyal 
devlet ilkesini benimseyen Türkiye için de bu projelerin hayata geçirilmesi önemli bir 
katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de sosyal harcamalar incelendiğinde bu yönde yapılan harcamaların 
arttığı ve finansman konusunda devlete önemli ölçüde yük oluşturmaktadır. Devletin 
sosyal harcamaları toplumun büyük kesimine yayabilmesi ve finansmanı özel yatırımcı 
ile paylaşması ülke açısından önemli avantaj sağlayacaktır. 

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde daha çok kullanılmaya 
başlayan sosyal etki tahvillerinin diğer ülkeler için de kullanılması doğrultusunda 
çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle açlık gibi önemli bir sorunla baş etmeye çalışan ve 
finansman bulmakta zorlanan Afrika ülkelerinde Mozambik bu konuda çalışmalarını 
başlatmıştır, bunun diğer az gelişmiş ülkeler için de önemli bir işaret olacağı 
umulmaktadır. 

Literatürde Sosyal Etki Tahvillerinin ülke uygulamaları ve işleyişi hakkında 
çalışmalar artmaktadır. Ancak Sosyal Etki Tahvillerinin değerlemesi yönündeki 
çalışmalar ve başarının sağlanıp sağlanmadığını belirleyen ölçüm yöntemleri ile ilgili 
çalışmaların ileride literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 
 

With the rapid population growth in the world, the burden of the state is 
increasing more and more in the finding of the financial resources required to make 
investments in the social needs of the society. According to a report published by the 
United Nations in 2017, a large majority is expected to be from underdeveloped 
countries and it is stated that the world population will be around 11 billion by 2050 and 
this is seen as a serious problem for the World (United Nations, 2017). 

Crisis at global level has also caused the states to remain back on the welfare state 
as a social state. The financial crises have actually brought financial innovation 
together. It has been argued that financial creativity, which may lead to the emergence 
of a crisis, may provide advantages in solving social problems and that financial 
creativity, which may have negative consequences as a result of poor management, may 
have positive social consequences and contribute to financial problems. (Schiller, 2011) 

In 2010, "Social Impact Debtors" emerged as a new source of funding for 
governments in the UK that implement social state principles. In this study, as a country 
that has adopted the principle of being a social state by giving examples of social impact 
bonds and their applications in the world and how the social impact bonds are being 
developed, monitored, useage and the applications are discussed in the world and in the 
literature social impact bond issue is a newly developed subject. 

Social impact bonds(SIB) are used to assess the extent to which public institutions 
finance the development of a specific social project, including private investors 
(funders), the public sector (paying) and the intermediary (subcontractor) contracts with 
non-profit organizations. (Schinckus, 2017). 

When social impact bonds are examined, SIBs’ can be considered as a variant of 
agreements in which private sector investments in physical infrastructure projects are 
joined by public private partnership that become widespread. Based on specific contract 
and process designs in public-private partnership practices, it is not so clear as it is 
based on social projects for SETs that it is possible to make open measurements for 
return. SIBs’ pay only for the results obtained and these results are measured by 
rigorous evaluation methods. (Warner, 2013). 

A SIB can be initiated by one or more different stakeholders including: 



 
 

O. Aydın 9/4 (2017) 916-931 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

930 

a commissioner: one or more public sector bodies (central or local government) 
seeking an outcomes-based solution to a social problem. 

a provider: a charity or not-for-profit organisation seeking funding to deliver a 
new or existing service. 

an intermediary organisation: seeking to create a SIB to tackle a social problem 
in a particular sector or local area. (OECD, 2017) 

 The main broad models being used to measure the success of SIBs are: 

Administrative data models: the SIBs succeeds based on service provider and/or 
government data on whether specific outcomes have been achieved – past data may be 
used to determine the value of particular outcomes but there is no direct comparison 
between outcomes achieved by SIB beneficiaries and outcomes achieved by non-
beneficiaries. 

Comparative models: measuring the outcomes achieved by a group of 
beneficiaries of a SIB against the outcomes achieved by a comparable group of people 
not benefitting from the activities funded via a SIB – this could mean a Randomised 
Control Trial or a historical comparison. (OECD, 2017) 

The SIB project was first initiated in 2010 to finance a social program on the 
rehabilitation of prisoners in the Peterborough region. The social program in 
Peterborough was aimed at reducing the return to prison for male prisoners who were 
18 years of age or older and had been sentenced to 12 months or less (Dorsett, 2017). 

According to the data of the OECD, there are 32 SIB projects by 2017 and the 
contract amount average is 5,995,000 USD and the average investment amount is 
1,520,000 USD at UK. In the US, there are 10 SIB projects and the contract amount 
average is 16.224.500 USD and the average investment amount is 9.600.000 USD. The 
other countries mentioned are European countries, Australia and Israel, and there are 19 
SIB projects with an average investment of 2.538.000 USD. 

The first examples of practice were given in the UK and the United States in order 
to better explain the workings of the social impact bonds. In study information given 
about Peterborough application first social impact bond project applied in England, 
Rikers Island application applied in USA and failed as a result in 2015, and Utah 
application which is the first successful in America. 

When the data of Turkey’s social spending examined between 2010-2015, it 
shows an increase from 148.450 million TL to 279.734 million TL and showed an 
increase of 53 percent. Turkey has an increase in social spending in all of social 
investments and considering the way the principle of social state each day. Social 
Impact Bonds would be an important investment tool for Turkey. 

The social impact projects that started in 2010 with the UK are developing rapidly 
all over the world, despite the failure of the Rikers Island project. In this context, 
considering the rapid development of social impact bonds, the implementation of these 
projects will make a significant contribution to Turkey. 

When social spending examined in Turkey, it has been increased the expenditures 
made in this direction and financing constitutes a significant burden on the country. The 
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state will be able to spread social spending to a large part of the society and will provide 
important advantages for the country to share financing with private investors. 

Studies should be carried out in order to use the social impact schemes, which are 
mostly used in developed countries such as England and USA, for other countries as 
well. In African countries, especially those struggling to cope with a major problem 
such as hunger and having difficulty financing this issues, Mozambique has begun to 
work on this issue, which is expected to be an important sign for other underdeveloped 
countries. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı finansal başarısızlık riskinin belirleyicilerinin saptanmasıdır. 
Çalışma kapsamında; finansal başarısızlık riskine etki eden faktörler, 2010 ila 2014 
yılları arasında Borsa İstanbul’da yer alan 82 adet imalat işletmesi örnekleminde 410 
gözlemle incelenmiştir. Düzeltilmiş Altman Z skorunun finansal başarısızlık göstergesi 
olarak kullanıldığı panel veri analizlerinde; bağımsız değişkenlerle finansal başarısızlık 
riski arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. İşletmelerin finansal başarısızlığına etki 
edebilecek işletmeye özgü değişkenler olarak; kârlılık, kaldıraç, büyüklük, büyüme, yaş, 
işletme değeri, türev araç kullanımı, kâr payı ödemesi ve ortaklık yapısı kullanılmıştır. 
Bunlara ek olarak Ante Pulic (1998)’in Entelektüel Katma Değer Katsayısı (EKDK) 
işletmenin entelektüel sermaye göstergesi olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara 
göre; entelektüel sermayenin Z-skorunu pozitif etkilediği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Altman Z Skoru, Entelektüel Sermaye, Tobin Q Oranı, Panel Veri 
Analizi. 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the determinants of financial distress. In the 
study, the factors affecting financial distress are examined by testing 82 Turkish 
manufacturing firms traded on Borsa Istanbul, with 410 observations from 2010 to 
2014. Using Modified Altman’s Z-score as proxy for financial distress on panel data 
analysis, the significant relationships are found between independent variables used in 
models and financial distress. Profitability, leverage, size, growth, age, firm value, 
derivative usage dummy, dividend dummy and ownership structure are used as the 
firm’s specific variables that affect financial distress. In addition, Ante Pulic’s (1998) 
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) is employed as proxy for intellectual 
capital. According to results of the study, intellectual capital is positively related with Z-
score.  
Keywords: Altman’s Z-score, Intellectual Capital, Tobin’s Q, Panel Data Analysis. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeler, işletmeleri yoğun bir rekabet 
ortamında faaliyet göstermeye zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeye özgü risklerin 
tespiti ve etkin risk yönetimi uzun vadede başarı için gerekli unsurlar haline gelmiştir. 
Etkin risk yönetimi ile kastedilen risklerin ortaya çıkmadan tespit edilmesi ve önceden 
risklerden korunma amacıyla çaba sarf edilmesidir. Bu bağlamda finansal başarısızlığın 
önceden tahmin edilmesi ve finansal başarısızlığa etki eden faktörlerin tespiti, işletmeler 
için giderek önem kazanmaktadır. 

İşletmelerin son yıllarda yoğun rekabet ortamında bulunması gerek dünya çapında 
gerekse Türkiye çapında faaliyet gösteren işletmelerin işlerini zorlaştırmaktadır. 
İşletmelerin zarar etmeleri ve/veya likidite sorunu yaşamaları olarak ortaya çıkan hafif 
düzeydeki finansal başarısızlık riski önlem alınmadığı takdirde daha da ağırlaşarak 
iflasa ve işletmenin tasfiyesine kadar gidebilmektedir.  

İşletmelerin gelecekteki finansal durumlarının önceden tahmin edilmesi suretiyle 
işletmelerle ilgili karar alınmasında önemli katkılar sağlanabilecektir. Finansal 
başarısızlık tahmin modelleri sayesinde yatırımcılar, farklı yatırım tercihlerini 
değiştirebilecekleri gibi işletme yöneticileri ise erken uyarı modelleri ile bir 
başarısızlığın sinyallerini önceden gözlemleyip, önlem alabilirler. Bununla birlikte kredi 
verenler hali hazırda finansal başarısızlık riskinin tahmin edilmesi ile en çok ilgilenen 
grup durumundadır. Altman Z skor testi başta olmak üzere çok sayıda modelden 
yararlanarak verecekleri kredilerin geri ödenip ödenmeyeceğini tahmin etmeye 
çalışmaktadırlar. 

Altman Z skor modeli (Z) 1968 yılında Edward I. Altman tarafından 
geliştirilmiştir. Halka açık imalat sanayi işletmeleri örnekleminde 1983 yılında 
güncellenen ve düzeltilen model (Z’) halen birçok kredi derecelendirme sisteminin ana 
bileşenini oluşturmaktadır (Miller, 2009: 4). Ayrıca yazında çok sayıda çalışmada Z 
modellerinin etkinliği test edilmiş ve anlamlı bulgular elde edilmiştir. Buna koşut olarak 
bu çalışmada finansal başarısızlık riskini etkin bir şekilde tahmin ettiği varsayılarak 
Düzeltilmiş Altman Z skoru (Z’) finansal başarısızlık riskinin göstergesi olmak üzere 
çok faktörlü modellerde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

Gerek ulusal gerekse uluslararası yazındaki çalışmalarda finansal başarısızlık 
tahmin modellerinin karşılaştırılması ve etkinliği üzerinde durulmuştur. Ancak bu 
modellerle hangi işletmenin finansal başarısızlığa uğrayacağı tahmin etmeye çalışılırken 
doğrudan başarısızlığın hangi değişkenlerle ilgili olabileceği ihmal edilmektedir. Hali 
hazırda Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan ve reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
finansal başarısızlık riski taşıdıkları ve bir kısmının başarısızlığa uğradıkları 
bilinmektedir. Bu bağlamda finansal başarısızlık riskine etki eden işletmeye özgü 
faktörlerin araştırılması, Türkiye’deki işletme sahipleri, finans yöneticileri ve 
yatırımcılar için önemli sayılabilecek bulguları ortaya koyabilecektir. Bu sebeple Borsa 
İstanbul’da yer alan imalat işletmelerinin finansal başarısızlık riskinin belirleyicileri 
olabilecek işletmeye özgü faktörler bu çalışma kapsamında farklı modellerle 
incelenmiştir. 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki imalat işletmeleri örnekleminde finansal 
başarısızlığa etki eden işletmeye özgü faktörlerin saptanmasıdır. Başka bir ifadeyle 
finans yöneticilerinin kontrol edebilecekleri kârlılık, büyüklük, kaldıraç gibi klasik 
değişkenlerin yanı sıra; işletmenin değeri, türev araç kullanımı, entelektüel sermayesi, 
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ortaklık yapısı ve kâr payı ödemesi gibi farklı faktörlerin finansal başarısızlığı etkilediği 
varsayımının sınanmasıdır. Ayrıca bu faktörlerin birbirleri arasındaki etkileşiminin 
belirlenmesi ve finansal yazına katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada finansal başarısızlığa etki ettiği varsayılan işletmeye özgü faktörler 
panel veri analizi yöntemi uygulanarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçların, hem finans 
yöneticileri hem de yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ve gelecekte alacakları 
finansal kararlara rehberlik etmesi beklenmektedir. 

Finansal başarısızlık riskinin belirleyicilerini saptamaya yönelik bu çalışma 
kapsamında; 2010 ila 2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da yer alan 82 adet imalat 
işletmesi 410 gözlemle panel veri analizi uygulanarak incelenmiştir. 2014 yılı sonu 
itibariyle 200 milyon TL’nin üzerinde piyasa değerine sahip borsaya kote tüm imalat 
işletmeleri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu sayede mümkün olduğunca büyük 
işletmelerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. YAZIN TARAMASI 
İşletmelerin finansal başarısızlıklarını tahmin edebilmek ve işletmeleri finansal 

durumlarına göre sınıflandırabilmek için uygun bir model geliştirmeye yönelik çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Yazındaki çalışmalarda finansal başarısızlık tahmin 
modelleri kapsamında genellikle diskriminant analizi, lojistik regresyon analizi ve 
yapay sinir ağları uygulanmıştır. 

Beaver’in (1966) iflas tahmininde finansal oranları kullandığı tek değişkenli öncü 
çalışmasının ardından Altman (1968), çoklu diskriminant analizi kullanmıştır. 
Altman’ın analizi, tek bir tahmin modelinde birkaç finansal oranın bilgisini 
içermektedir. Altman Z-Skor modeli, çoklu diskriminant analizinin bir sonucudur. Bu 
model, kullanımı kolay ve sonuçları yüksek düzeyde kesinlik içerdiğinden uzun yıllar 
popülerliğini korumuştur. 

Altman gibi çoklu diskriminant analizini kullanarak finansal başarısızlık 
tahmininde bulunan araştırmacılar arasında Deakin (1977) ile Chung, Tan ve 
Holdsworth (2008) sayılabilir. Bunun yanı sıra regresyon analizi (Meyer ve Pifer, 
1970), logit regresyon analizi (Ohlson, 1980, West, 1985) ve yapay sinir ağları (Shin ve 
Leen, 2002) kullanılarak yapılan çalışmalarda bulunmaktadır. Aziz ve Dar’ın (2006) 
yaptıkları çalışmada; 1968 ve 2003 yılları arasında yapılmış 89 araştırmada en çok 
kullanılan modellerin çoklu diskriminant modeli (Z skoru) ve logit regresyon analizi 
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 

Meyer ve Pifer (1970) yaptıkları çalışmada 1948–1965 yılları arasında ABD’de 
iflas eden 39 bankayı, benzer özelliklere sahip 39 tane başarılı banka ile 
eşleştirmişlerdir. Eşleştirilen bankalar üzerinde iflas riskini belirtmek üzere 0–1 
regresyon tekniğini uygulamışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen modelin iflas 
tarihinden 1 ve 2 yıl öncesi için bankaların % 80’inin doğru gruplara ayrılabildiği 
görülmüştür. 

Sinkey’in (1975) çalışmasında başarılı ve başarısız bankalar arasında farklılıklar 
belirlenmeye çalışılmıştır. 69 banka üzerinde yapılan araştırmada 4 oran grubu 
belirlenmiştir. Başarılı ve başarısız bankalar arasında belirgin farklılıklar olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ohlson (1980) çalışmasında iflas tahmininde lojistik regresyon analizini 
kullanmıştır. 1970-1976 yılları arasında 105 iflas etmiş ve 2058 iflas etmemiş işletmeler 
incelenmiştir. İflastan bir yıl öncesi için % 96.12; iki yıl öncesi için % 95.55 olarak 
tahminde bulunmuştur. 

Canbaş ve Erol (1985); Altman’ın (1968) ve Sinkey’in (1975) yapmış olduğu 
çalışmaları Türkiye örneklemine uyarlamıştır. Çalışmalarında tek değişkenli varyans 
analizi kullanılarak örneklemdeki iflas riski olan ve olmayan bankaların birbirinden 
farklı olup olmadığının ortaya konulabileceği belirtilmiştir. 

Altaş ve Giray (2005) finansal başarısızlık riski olan işletmeleri saptamak 
amacıyla lojistik regresyon modeli uygulamıştır. Çalışmada, tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin 2001 yılına ait bilançoları yardımıyla finansal oranlar belirlenmiş 
ve dönem sonu kâr-zarar durumuna bakılarak finansal olarak başarısız ya da başarılı 
ayrımı yapılmıştır. Araştırmacıların geliştirdiği modelin doğru sınıflandırma başarısı % 
74 olarak hesaplanmıştır. 

İçerli ve Akkaya (2006) İMKB örnekleminde 80 sanayi işletmesinin finansal 
oranlarını karşılaştırmışlardır. Çalışmada işletmelerin 10 farklı finansal oranı 
hesaplanarak Z testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre başarılı ve başarısız 
firmaların finansal oranlarında anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.  

Muzır ve Çağlar (2009) yaygın olarak kullanılan sekiz adet finansal başarısızlık 
modelinin Türkiye’de test edilmesi ve başarısızlık öncesi ilk yıl için tahmin 
performanslarının karşılaştırılmasını amaçlamışlardır. Karşılaştırma çalışmasında, F-
Score Modelleri adını taşıyan ve dört farklı istatistik tekniğin kullanılması neticesinde 
ortaya konulan dört yeni ve basit model önerisinin detayları ile zenginleştirilmiştir. 
Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, uygulamada yer bulan mevcut model önerilerinin 
hiçbirinin yüksek bir doğru sınıflandırma oranına sahip olamadığı görülmüştür. Ohlson 
tarafından önerilen O-Score modelinin, % 81 doğru sınıflandırma oranı ile diğer 
modellere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Zeytinoğlu ve Akarım (2013) çalışmalarında Altman’ın finansal olarak başarılı - 
başarısız ayrımına dayalı uygulamasını Borsa İstanbul örnekleminde incelemişlerdir. 
Elde ettikleri bulgulara göre; uygulanan yöntemin işletmelerin mali başarısızlığının 
öngörülmesi hususunda % 88’in üzerinde açıklayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yazındaki çalışmaların genelinde; araştırma örnekleminde yer alan işletmelerin 
başarılı veya başarısız olarak ayrılması ve finansal olarak başarılı işletmelerin mali 
oranları ile başarısız işletmelerin mali oranları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 
araştırılmıştır. Yaygın olarak diskriminant analizi ve logit regresyon analizi kullanılarak 
finansal başarısızlık tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yakın zamanda yapılan bazı 
çalışmalarda ise bağımlı değişken olarak; doğrudan Altman Z skoru, borç servisi 
karşılama oranı ve temerrüde düşme riski gibi finansal başarısızlık göstergelerinin 
kullanıldığı ekonomik modellere de rastlanmaktadır. 

Zhang ve diğ. (2016) çalışmalarında ABD’deki banka holdingleri örnekleminde 
finansal başarısızlık riskinin belirleyicilerini araştırmışlardır. Bağımlı değişken olarak 
finansal başarısızlık göstergesi olarak Black ve Scholes (1973) ve Merton (1974) 
tarafından geliştirilen “temerrüde düşme riski” (distance to default) kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre gayrimenkul fiyat endeksi gibi makro değişkenlerle birlikte 
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bankaların borçlanma oranları gibi spesifik değişkenlerin finansal başarısızlık riski ile 
anlamlı ilişkisinin bulunduğunu saptamıştır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalardan Altman Z skorunun Borsa İstanbul 
örnekleminde uygulanmasının etkin sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Bu varsayıma 
uygun olarak bu çalışmada finansal başarısızlık göstergesi olarak Z skoru kullanılmış ve 
finansal başarısızlığın belirleyicilerinin saptanması amaçlanmıştır. 

3. YÖNTEM 

Çalışmada finansal başarısızlık riskine etki eden faktörlerin saptanması, “panel 
veri analizi” yöntemi ile Eviews (8) bilgisayar programı kullanılarak incelenmiş ve elde 
edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Finansal modelleme yapılırken; zaman serisi verileri ile yatay kesit verilerinin 
birlikte kullanılması durumuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip veri setleri; “panel 
veri” ya da “boylamsal veri” olarak tanımlanmaktadır. Panel veri analizi; aynı 
bireylerden oluşan serilerle bireylerin zaman içinde aldıkları nicelikleri ölçmektedir 
(Brooks, 2008: 487). Diğer bir anlatımla, zaman boyutuna sahip yatay kesit serilerini 
kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemine panel veri analizi adı 
verilmektedir.  

Araştırma kapsamına alınan değişkenlerin finansal başarısızlık riskine etkisinin 
incelenmesi amacıyla oluşturulan modellerin genel yapısı aşağıdaki denklikte 
verilmiştir. 

1 1 2 2  ......i it it K Kit iY X X Xα β β β ε= + + + + +    (1) 

Denklikte; Yi, bağımlı değişkeni; α, regresyon sabitini; β; bağımsız değişkenlere 
ait katsayıları, Xit; bağımsız değişkeni, εi; regresyon hata terimini ifade etmektedir. 

Regresyon analizinde genellikle süreklilik gösteren sayısal değişkenler 
kullanılmaktadır. Ancak doğrudan sayısallaştırılamayan etmenlerin, araştırılan bağımlı 
değişkenin davranışını önemli ölçüde etkilediğine sıkça rastlanmaktadır. Bu niteliksel 
yapıdaki etmenler regresyon denklemine çoğu zaman “kukla değişkenler” aracılığıyla 
eklenebilmektedir. Niteliksel faktörlerin araştırma modeline dâhil edilmesi regresyon 
tahminin daha etkin sonuçlar vermesini sağlamaktadır (Newbold, 2000: 604). 

Araştırma modelinde bir bağımlı değişkeni etkileyen birden fazla bağımsız 
değişkenin bulunması nedeniyle kukla değişkenin de dâhil edildiği modeller 
kullanılmıştır. Türev araç kullanımı ve kâr payı ödemesi değişkenleri kukla değişken 
olarak modellere dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan işletmeler, faaliyet 
raporları dikkate alınarak ilgili yılda türev araç kullanan (kâr payı dağıtan) ve 
kullanmayan (dağıtmayan) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Türev araç kullanan (kâr 
payı dağıtan) işletmeler için “kukla değişken” olarak “1”, diğerleri için “0” alınarak 
uygulama yapılmıştır.  

Çalışmada uygulanan modellerdeki değişkenlere ait veriler, araştırma kapsamına 
alınan işletmelere ait finansal tablolardan ve denetim raporlarından yararlanılarak elde 
edilmiştir. İşletmelerin finansal tablolarına “Kamuyu Aydınlatma Platformu”nun resmi 
internet sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılmıştır. 
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Bu çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenlerin mümkün olan tüm alternatifleri 
modellere dâhil edilerek en açıklayıcı olanlar dikkate alınmıştır. Araştırma modellerinde 
kullanılan değişkenler aşağıda verilmiştir. 

Bağımlı Değişken (Açıklanan Değişken): Bu çalışmada finansal başarısızlık 
riskini etkin bir şekilde tahmin ettiği varsayılarak “Düzeltilmiş Altman Z skoru (Z’)” 
finansal başarısızlık riskinin göstergesi olmak üzere araştırma modellerinde bağımlı 
değişken olarak kullanılmıştır. 

Altman Z skor testi ilk olarak Edward I. Altman tarafından 1968 yılında 
geliştirilmiştir. Z skor modeli halen birçok kredi derecelendirme sisteminin ana 
bileşenini oluşturmaktadır (Miller, W., 2009: 4). Z skoru; altı adet temel mali tablo 
verisi ve bir adet pazar bazlı veri ile oluşturulmaktadır. Bu yedi adet veriyi içeren beş 
farklı oranın birleştirilmesi ile aşağıdaki şekilde işletmenin Z skoru oluşturulmaktadır 
(Altman, 1968: 594). 

1 2 3 4 5 1.2  1.4   3.3   0.6  1.0Z X X X X X= + + + +              (2) 

X1 = Çalışma Sermayesi/Toplam Aktifler, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Toplam 
Aktifler, X3= Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)/Toplam Aktifler, X4 = Özkaynakların 
Piyasa Değeri/Toplam Borçların Defter Değeri, X5 = Net Satışlar/Toplam Aktifler, Z = 
Endeks değeri olarak tanımlanmaktadır. 

Başlangıçta oluşturulan Altman Z skor testi halka açık imalat şirketlerinin iflas 
risklerinin tahmin edilmesi amacıyla 1983 yılında tekrar geliştirilmiştir. X4 değişkeninin 
de değiştirildiği düzeltilmiş Z skoru (Z’) aşağıda verilmiştir (Altman, 1983: 122). 

' '
1 2 3 4 50.717  0.847   3.107   0.420  0.998Z X X X X X= + + + +   (3) 

X4 değişkeninde özkaynakların piyasa değeri yerine defter değeri kullanılmıştır. 
Araştırma modellerinde bağımlı değişken olarak finansal başarısızlık göstergesi 

olan düzeltilmiş Z skoru kullanılmıştır. İşletmeler için hesaplanan Z skorunun artması 
işletmenin finansal başarısızlık riskinin azaldığı, Z skorunun azalması ise finansal 
başarısızlık riskinin artığı anlamına gelmektedir. Bununla beraber araştırma kapsamında 
uygulanan modellerde herhangi bir bağımsız değişkenin Z skorunu pozitif yönde 
etkilemesi finansal başarısızlık riskini azalttığı; negatif yönde etkilemesi ise finansal 
başarısızlık riskini arttırdığı anlamındadır. 

Bağımsız Değişkenler (Açıklayıcı Değişkenler): Modellerde bağımsız değişken 
olarak kârlılık, kaldıraç, büyüklük, büyüme, yaş, türev araç kullanımı ve kâr payı 
ödemesi gibi ampirik çalışmalarda sıklıkla kullanılan firmaya özgü değişkenlerin yanı 
sıra; “işletme değeri”, “ortaklık yapısı” ve “entelektüel sermaye” gibi farklı 
değişkenler de kullanılmıştır. 

İşletme Değeri: Yazındaki çalışmalarda işletme değeri göstergesi olarak sıklıkla 
Tobin Q oranından yararlanılmaktadır. İlk kez 1969’da James Tobin tarafından 
hesaplanan Tobin Q oranı birçok araştırmacı tarafından şirket performansının ölçütü ve 
işletme değerinin bir göstergesi olarak deneysel işletme finansında açıklayıcı değişken 
olarak kullanılmaktadır (Erickson ve Whited, 2006: 5). 
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İşletme değeri göstergesi konumundaki Tobin Q oranı ise aşağıdaki şekilde 
hesaplanmıştır (Nguyen ve Faff, 2010: 682). 

( )Toplam Yabancı Kaynaklar + Özkaynakların Piyasa Değeri
Tobin Q Oranı = 

Aktif Toplamı   (4) 

Ortaklık Yapısı: Yazındaki çalışmalarda ortaklık yapısı farklı göstergeler 
kullanılarak incelenmektedir. Bu çalışmada en büyük ortağın oranı ve halka açıklık 
oranı olmak üzere iki farklı değişken oluşturularak ortaklık yapısının finansal 
başarısızlık riskine etkisi incelenmiştir. 

Entelektüel Sermaye: Çalışma kapsamındaki modellerde; entelektüel sermaye 
göstergesi olarak, Ante Pulic (1998) tarafından oluşturulan Entelektüel Katma Değer 
Katsayısı (EKDK) bağımsız değişken olarak kullanılmıştır.  

Entelektüel sermaye performansının ölçümünde muhasebe kayıtlarında bulunan 
gerçek değerlerin kullanılması Ante Pulic’in Entelektüel Katma Değer Katsayısı 
Yönteminin diğer yöntemlere göre üstün tarafını oluşturmaktadır. Entelektüel Katma 
Değer Katsayısı yöntemi, yönetim kademelerinin, hissedarların ve diğer çıkar 
gruplarının, firmanın toplam kaynaklarının ve bu toplamı meydana getiren her bir temel 
bileşenin yarattığı katma değerin ve bunun etkinliğinin ölçülmesini sağlayan analitik bir 
yöntemdir (Firer ve Williams, 2003: 9). 

EKDK; kullanılan sermaye etkinliği (KSE), insan sermayesi etkinliği (İSE) ve 
yapısal sermaye etkinliği (YSE) bileşenlerinin toplamından oluşmaktadır. EKDK’nın 
hesaplanması aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 EKD FK PG TİP AG= + + +    (5) 

Yukarıdaki denklikte EKD, entelektüel katma değeri; FK, faaliyet kârını; PG, 
personel giderlerini; TİP, tükenme ve itfa paylarını; A, amortisman giderlerini 
simgelemektedir. 

Entelektüel katma değer bileşenlerinden ilki KSE aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır. 

 
 

EKDKSE
Yatırılan Sermaye

=    (6) 

KSE hesaplanmasında yatırılan sermaye göstergesi olarak işletmelerin özkaynak 
değerleri esas alınmıştır. İkinci bileşen İSE aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 
 

EKDİSE
Personel Giderleri

=    (7) 

Son olarak üçüncü bileşen YSE’nin hesaplanabilmesi için öncelikle yapısal 
sermayenin (YS) hesaplanması gerekir. 

 YS EKD Personel Giderleri= −    (8) 

Ardından YSE aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 YSYSE
EKD

=      (9) 
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Son olarak EKDK aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 EKDK KSE İSE YSE= + +    (10) 

Sonuç olarak bu çalışmada entelektüel sermaye göstergesi olarak EKDK 
kullanılmıştır. Modellerde uygulanan tüm değişkenlere ait açıklamalar ise aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Değişkenlere ait Kısaltma ve Açıklamalar 
DEĞİŞKENLER KISALTMA AÇIKLAMA 

Finansal Başarısızlık Riski (Z’) Düzeltilmiş Altman Z Skoru 
Kârlılık (ROIC) (YSK) Yatırılan Sermayenin Kârlılığı 
Kaldıraç (K) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 
Büyüklük (B) Toplam Aktiflerin Doğal Logaritması 
Aktif Büyümesi (AB) (Toplam Aktifler t / Toplam Aktifler t-1) -1 
Yaş (Y) İşletme Yaşının Doğal Logaritması 
İşletme Değeri (TQ) Tobin Q Oranının Doğal Logaritması 
Türev Araç Kukla Değişkeni (TAK) Türev Araç Kullanımı (1-0) 
Kâr Payı Kukla Değişkeni (KPK) Kâr Payı Ödemesi (1-0) 
Ortaklık yapısı 1 (SY1) En Büyük Ortağın Oranı 
Ortaklık yapısı 2 (SY2) Halka Açıklık Oranı 
Entelektüel Sermaye (EKDK) Entelektüel Katma Değer Katsayısı 

Yazındaki çalışmalardaki değişkenler dikkate alınarak aşağıdaki hipotezler 
çalışma kapsamında sınanmıştır. 

H0,1: İşletmelerde kârlılığın finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 

H0,2: İşletmelerde kaldıracın finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 
H0,3: İşletmelerde büyüklüğün finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 
H0,4: İşletmelerde büyümenin finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 

H0,5: İşletmelerde yaşın finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 
H0,6: İşletmelerde değerin finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 

H0,7: İşletmelerde türev araç kullanımının finansal başarısızlık riskine etkisi 
yoktur. 

H0,8: İşletmelerde kâr payı ödemelerinin finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 
H0,9: İşletmelerde ortaklık yapısının finansal başarısızlık riskine etkisi yoktur. 

H0,10: İşletmelerde entelektüel sermayenin finansal başarısızlık riskine etkisi 
yoktur. 

Araştırmanın hipotezlerinde işletmeye özgü faktörlerin finansal başarısızlık 
riskine etkisi bulunup bulunmadığı varsayımı incelenmektedir. Kârlılık, işletme değeri 
ve entelektüel sermaye değişkenlerinin finansal başarısızlık riskini azaltıcı (Z skorunu 
arttırıcı) yönde etkisinin saptanması beklenmektedir.  

Kaldıraç ve büyüklük değişkenlerinin ise finansal başarısızlık riskini arttırıcı (Z 
skorunu azaltıcı) yönde etkisinin saptanması beklenmektedir. Bununla birlikte büyüme, 
yaş, türev araç kullanımı, kâr payı ödemesi ve ortaklık yapısı değişkenlerinin etkisi için 
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net bir öngörü bulunmamaktadır. Çalışma kapsamındaki hipotezlere uygun olarak 
aşağıdaki şekilde temel model oluşturulmuştur. 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

8 8 9 9 10 10

'   
                     

i it it it it it it it

it it it i

Z YSK K B AB Y TQ TAK
KPK SY EKDK

α β β β β β β β

β β β ε

= + + + + + + +

+ + + +
 (11) 

Temel modelde bağımsız değişken olarak kullanılan ortaklık yapısı değişkeninin 
iki farklı alternatifi dikkate alınarak Model 1 ve Model 2 oluşturulmuştur. 

4. BULGULAR 

Panel veri kullanılarak yapılan çalışmalarda genel olarak iki modelden biri 
kullanılmaktadır. Bunlar “sabit etki” ve “tesadüfî etki” modelleridir. Burada temel 
hipotezin etkin tahmincisi “havuzlanmış regresyon” (pooled OLS) iken, alternatif 
hipotez altında etkin tahmincisi “sabit etki” modelidir (Brooks, 2008, 489-491). 

Uygun modelin saptanması amacıyla çalışma kapsamındaki araştırma modellerine 
Hausmann testi uygulanmıştır. Hausman testi ile sabit etki model parametre tahmincileri 
ile tesadüfî etki modelinin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olup olmadığı incelenmektedir. Test bulguları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Hausmann Test Bulguları 
Modeller Hausmann Test İstatistiği 
Model 1 107.813667 (0.0000)*** Model 2 116.252025 (0.0000)*** 

Açıklama: 0.01***, 0.05** ve 0.10* önem düzeyinde anlamlıdır. 

Elde edilen bulgulardaki istatistiklerin anlamlılık değeri (p) < 0.05 olduğundan 
temel hipotez reddedilmiş ve sabit etki modelinin uygulanması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Her iki model için panel veri analizi sabit etki modeline göre uygulanmıştır. 

Tablo 3’teki durağanlık test bulgularına göre çalışma kapsamındaki tüm seriler 
durağandır. 

Tablo 3. Durağanlık Test Bulguları 

Değişkenler Levin, Lin ve Chu IPS W-stat ADF -Fisher 

Düzeltilmiş Altman Z Skoru -56.1712 -8.30723 233.900 
0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Kârlılık -26,8595 -6,81693 257,896 
0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Kaldıraç -47.6501 -9.88180 254.086 
0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Büyüklük -7.26264 1.84304 188.724 
0.0020*** 0.9673 0.0904* 

Büyüme -42.4605 -9.76540 284.304 
0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

Yaş -66.0015 -886.813 1510.50 
0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

İşletme Değeri (Tobin Q) -73.1262 -6.73508 186.016 
0.0000*** 0.0000*** 0.1148 

Türev Araç Kukla Değişkeni -2.64831 -0.07918 16.0097 
0.0040*** 0.4684 0.7160 

Kâr Payı Kukla Değişkeni -4.37609 0.94825 21.1769 
0.0000*** 0.1715 0.3868 

Ortaklık Yapısı 1 -42.7900 -7.31069 68.2405 
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(En Büyük Ort. Oranı) 0.0000*** 0.0000*** 0.0182** 
Ortaklık Yapısı 2 

(Halka Açıklık Oranı) 
-57.5925 8.97178 102.707 

0.0000*** 0.0000*** 0.0042*** 

EKDK -15.8546 -5.04745 226.633 
0.0000*** 0.0000*** 0.0009*** 

Açıklama: 0.01***, 0.05** ve 0.10* önem düzeyinde anlamlıdır. 

Zaman serilerinin analizinde karşılaşılan bir diğer sorun ise durağanlıktır. 
Durağanlık; zaman serisi verilerinin belirli bir zaman sürecinde sürekli artma veya 
azalmanın olmadığı, verilerin zaman boyunca bir yatay eksen boyunca saçılım 
göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle zaman serisi verilerinin sabit 
bir ortalama etrafında dalgalandığı ve dalgalanmanın varyansının özellikle zaman 
boyunca sabit kaldığı şeklinde ifade edilebilir (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 239). Bir 
zaman serisi modelinin kurulması aşamasında öncelikle serilerdeki durağan-dışılığın 
yok edilmesi gerekir. Durağandışılığı yok etmenin en temel yolu fark alma 
yöntemidir(Sevüktekin ve Çınar, 2014: 246). 

Çalışmadaki değişkenlerin elde edilmesi mümkün olan farklı alternatifleri 
kullanılmıştır. Değişkenlerden bir kısmına; doğal logaritmaları alınarak dönüştürme ve 
fark alma işlemi uygulanmıştır. Bu sayede normallik ve durağanlık sorunlarının önüne 
geçilmeye çalışılmıştır. Nihai serilere birim kök testleri uygulanmış ve genel olarak 
serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma kapsamında uygulanan modellerde yer alan değişkenlerin tanımlayıcı 
istatistikleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Art. Ort. Medyan Maks. Min. S. Sapma. Gözlem Y. Kesit 

Düzeltilmiş Altman Z 
Skoru 2.432277 2.186776 17.51473 -0.62567 1.61815 410 82 

Kârlılık 0.077678 0.074858 0.44075 -0.20553 0.100252 410 82 
Kaldıraç 0.443274 0.414709 0.999401 0.024664 0.215837 410 82 
Büyüklük 20.52738 20.31275 28.82903 16.98575 1.362351 410 82 
Büyüme 0.128328 0.10257 1.154492 -0.99895 0.188207 410 82 

Yaş 45.17692 45 103 13 13.98409 410 82 
İşletme değeri 0.358101 0.209559 2.393191 -0.6927 0.541204 410 82 

Türev Araç Kukla 
Değişkeni 0.448718 0 1 0 0.498002 410 82 

Kâr Payı Kukla Değişkeni 0.633333 1 1 0 0.482513 410 82 
Ortaklık Yapısı 1 

(En Büyük Ortağın Oranı) 0.567587 0.53975 0.9946 0.0967 0.207046 410 82 
Ortaklık Yapısı 2 

(Halka Açıklık Oranı) 0.274095 0.24955 0.845 0.0054 0.167699 410 82 
Entelektüel Katma Değer 

Katsayısı 15.20592 3.544706 2149.652 -35.5549 143.3809 410 82 

Panel veri analizi iki farklı model oluşturularak uygulanmıştır. Analizler 
sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5. Panel Veri Analizi Bulguları 
 Bağımlı Değişkenler  

Bağımsız Değişkenler Model 1 Model 2 
 Z’ Z’ 

Sabit 
-6.287202** -6.567781** 
(-2.045406) (-2.212993) 

Kârlılık (ROIC) 2.025308*** 1.980019*** 
(4.110612) (4.223963) 

Kaldıraç 
-3.704916*** -3.705137*** 
(-22.83182) (-23.34083) 

Büyüklük -0.234670** -0.224860** 
(-2.496085) (-2.456545) 

Büyüme 
0.059863 0.068144 

(0.355485) (0.423153) 

Yaş 2.568774*** 2.573405*** 
(3.063313) (3.164046) 

İşletme Değeri 
0.492326** 0.432923** 
(2.566455) (2.300583) 

Türev Araç Kukla Değişkeni 0.037674 0.030841 
(0.347743) (0.295450) 

Kâr Payı Kukla Değişkeni -0.238709** -0.241557** 
(-2.277988) (-2.379563) 

Ortaklık Yapısı 1 
(En Büyük Ortağın Oranı) 

-0.19149  
-0.463719  

Ortaklık Yapısı 2 
(Halka Açıklık Oranı) 

 -0.167216 
 -1.607136 

EKDK 0.000523** 0.000535** 
2.022217 2.114740 

Gözlem Sayısı 410 410 
R2 0.912527 0.913046 
Düzeltilmiş R2 0.887206 0.888163 
Durbin Watson İstatistiği 1.956662 1.952035 
F İstatistiği 36.03837 36.69346 
P (F İstatistiği) 0.000000 0.000000 
Açıklama: 0.01***, 0.05** ve 0.10* önem düzeyinde anlamlıdır. 

Belirlilik katsayısı olarak da tanımlanan R2 değeri, bağımlı değişkendeki etkilerin 
yüzde kaçının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını ortaya koymaktadır. Elde 
edilen bulgulara göre; modellerdeki bağımsız değişkenler, bağımlı değişkendeki 
değişmelerin yaklaşık % 91’ini açıklamaktadır. İstatistiksel olarak daha etkin bir sonuç 
olarak kabul edilen düzeltilmiş R2 değeri ise yaklaşık % 89 civarındadır.  

Durbin Watson istatistiği modeldeki seriler arasında otokorelasyon olasılığını test 
etmektedir. Tablo 5’te yer alan bilgilere göre her iki modelde de otokorelasyon sorunu 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte F istatistiği, modelin bir bütün olarak anlamlılığını 
ifade etmektedir. Tablodaki bilgilerden her iki modelin de %1 önem düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Modellerdeki bağımsız değişkenlerden kârlılık ve yaş değişkenlerinin finansal 
başarısızlık riskine pozitif etkisi %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Kaldıraç değişkeninin 
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finansal başarısızlık riskine %1 önem düzeyinde anlamlı ve negatif etkisi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte büyüklük ve kâr payı ödemelerinin negatif etkisi ile 
işletme değeri ve entelektüel sermaye değişkenlerinin pozitif etkisi % 5 önem düzeyinde 
anlamlıdır. Diğer bağımsız değişkenlere ait tahminci katsayılar ise anlamlı çıkmamıştır. 

Kârlılığın anlamlı ve pozitif etkisi beklenen bir durumdur. İşletmenin elde ettiği 
kârın yüksek olması Z skorunu artırmakta ve finansal başarısızlık riskinin azalmasını 
mümkün kılmaktadır. Ayrıca kârlılık, işletme finansının temel amacı olan değer 
yaratılması amacına da hizmet etmektedir. Bu doğrultuda Hawawini ve Viallet, yatırılan 
sermaye üzerinden elde edilen kârın (ROIC), ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 
üzerinde olması halinde işletme değerinin arttırdığını ileri sürmektedir. (Hawawini ve 
Viallet, 2011: 25). 

Kaldıraç için elde edilen bulgulara göre % 1 önem düzeyinde anlamlı ve negatif 
etki saptanmıştır. Bu sonuç yabancı kaynak kullanımının işletmenin finansal başarısızlık 
riskini artırdığı ve dolayısıyla Z skoruna negatif etki ettiği öngörüsü ile örtüşmektedir. 
Yazındaki çalışmalarda da benzer bulgular elde edilmiştir (Frank ve Goyal, 2003: 217; 
Akpınar, 2016: 103). 

Sektörel tecrübeyi de temsil eden yaş değişkeninin %1 önem düzeyinde Z skoruna 
anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan yola çıkılarak daha 
eski işletmelerin Z skorunun daha yüksek olduğu ve finansal başarısızlık riskinin 
azaldığı ifade edilebilir. 

Büyüklüğün Z skoruna % 5 önem düzeyinde anlamlı ve negatif etkisi bulunduğu 
saptanmıştır. Bu bulgu, büyüklüğün kaynak verimliliğini azalttığı ve finansal 
başarısızlık riskini artırdığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 

İşletme değerinin Z skoruna % 5 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif etkisi 
bulunduğu saptanmıştır. İşletme değerinin Z skoruna olumlu etki etmesi beklentiyle 
uyumlu bir durumdur. Değer üretebilen işletmelerin Z skorunu artırdığı ve finansal 
başarısızlık riskini azalttığı görülmektedir. Bu sonucun kârlılık bulgusu ile tutarlı olması 
genel olarak bulguların sağlamlığını teyit etmektedir. 

Kâr payı ödemesinin negatif etkisi % 5 önem düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç 
finansal başarısızlık riskini artırdığı şeklinde yorumlanabilir. 

Entelektüel sermayenin pozitif etkisi % 5 önem düzeyinde anlamlıdır. Entelektüel 
sermaye; zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilen entelektüel malzemedir, yani 
bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyimdir (Miller, 1999: 42). Bu sonuç 
entelektüel sermayesi yüksek olan işletmelerin finansal başarısızlık riskinin azaldığı 
şeklinde yorumlanabilir. Yaş bulgusu ile tutarlı olması genel olarak bulguların 
sağlamlığını teyit etmektedir. 

Bağımsız değişkenlerden büyüme, türev araç kullanımı ve iki farklı alternatifi ile 
uygulanan ortaklık yapısı değişkenlerinin finansal başarısızlık riskine etkisi her iki 
modelde anlamlı çıkmamıştır. Yani bu değişkenlerin finansal başarısızlık riskini etkisi 
bulunduğuna dair bir kanıt elde edilememiştir. 

Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, kaldıraç, büyüklük ve 
kâr payı ödemesi değişkenlerinin finansal başarısızlık riskini artırdığı (Z skorunu 
azalttığı); kârlılık, yaş, işletme değeri ve entelektüel sermaye değişkenlerinin finansal 
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başarısızlık riskini azalttığı (Z skorunu artırdığı) yönünde anlamlı bulgular elde 
edilmiştir. 

5. SONUÇ 

İşletmelerde finansal yönetimden beklenen, işletmelerin piyasa değerini en yüksek 
düzeye çıkaracak şekilde risk ve kârlılık arasında optimal bir denge sağlanmasıdır. Bu 
sebeple finansal kararların odak noktasını, işletmeleri finansal başarısızlık riskinden 
uzak tutacak şekilde sürdürülebilir kârlılığın sağlanması oluşturmaktadır. 

İşletmelerin karşılaştığı finansal risklerin bir kısmı; makroekonomik 
değişkenlerden, politik gelişmelerden, genel piyasa dalgalanmaları gibi işletme dışı 
faktörlerden meydana gelmektedir. Finansal risklerin diğer bir kısmı ise yönetim 
hataları, aşırı borçlanma, sektördeki gelişmelere karşı yetersiz kalınması, işletmelerin 
mali ve organizasyon yapısının bozulması gibi işletme içi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. İşletmelerin ürettiği nakit akışı dalgalanmaları, işletme yaşam 
döngüsüne bağlı olarak işletme büyüklüğü, büyüme oranı ve yaşı da işletme içi faktörler 
arasında sayılabilir. Sistematik riskler olarak da tanımlanan işletme dışı risklere karşı 
işletmelerin doğrudan önlem alması mümkün değilken sistematik olmayan riskler olarak 
sınıflandırılan işletme içi faktörler ise yönetimin kontrolündedir. 

Türkiye’de 2010’lu yıllardan itibaren borca batıklık gerekçesi ile iflas erteleme 
talebinde bulunan işletme sayısı giderek artmakta ve gazete haberlerine konu 
olmaktadır. Bu bağlamda finansal başarısızlık yaşayan işletmelerin başarısızlık riskinin 
belirleyicilerinin saptanması, hem başarısız işletmelerin mevcut durumundan kurtulması 
hem de diğer işletme yöneticilerine yol gösterici olması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu sayede finansal başarısızlığın olumsuz etkileri azaltılarak piyasa 
ölçeğinde fayda sağlanabilecektir. 

İşletmelerin finansal başarısızlıklarını tahmin edebilmek ve işletmeleri finansal 
durumlarına göre sınıflandırabilmek için uygun bir model geliştirmeye yönelik çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak finansal başarısızlık riskinin belirleyicilerinin 
doğrudan tanımlandığı çalışmalar azınlıkta kalmaktadır. Bu araştırmada; yazındaki 
genel çalışmaların aksine, tahmin modellerinin etkinliğinin sınanması değil finansal 
başarısızlık riskine etki eden işletmeye özgü faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında 2010-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da yer alan ana 
faaliyet konusu imalat sanayi olan toplam 82 adet işletme çok faktörlü modeller 
uygulanarak incelenmiştir. Araştırma modelinin bağımlı değişkeni olarak 1983 yılında 
Edward I. Altman tarafından halka açık imalat işletmeleri dikkate alınarak geliştirilen 
düzeltilmiş Altman Z skoru kullanılmıştır. İlgili testin diskriminant fonksiyonunun 
Türkiye örnekleminde de etkin olduğu varsayılmıştır. Bu sebeple araştırma modelinin 
verimliliğini sağlamak amacıyla araştırma örneklemi Borsa İstanbul’daki imalat sanayi 
işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, kaldıraç, büyüklük ve 
kâr payı ödemesi değişkenlerinin finansal başarısızlık riskini artırdığı (Z skorunu 
azalttığı); kârlılık, yaş, işletme değeri ve entelektüel sermaye değişkenlerinin finansal 
başarısızlık riskini azalttığı (Z skorunu artırdığı) yönünde anlamlı bulgular elde 
edilmiştir. Diğer değişkenlerle ilgili ise anlamlı bulgular elde edilememiştir. 
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Modellerde kullanılan değişkenlerin finansal başarısızlık riski üzerindeki etkileri 
dikkate alındığında, finans yöneticilerine katkı sağlayabilecek aşağıdaki 
değerlendirmelere ulaşılabilir. 

Ø  Öngörüldüğü üzere sürdürebilir kârlılık işletmenin finansal başarısını olumlu 
etkilemektedir. Buna koşut olarak, kârlılığın işletmelerin değerini ve finansal 
performansını arttırdığına dair yazında çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu 
paralelde işletme değerinin de işletmenin finansal başarısını olumlu etkilediği 
saptanmıştır. 

Ø  Kaldıracın finansal başarısızlık riskini artırdığı yönünde güçlü bulgulara 
ulaşılmıştır. Bu durum yabancı kaynak kullanan işletmelerin negatif finansal 
kaldıraç etkisi ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir.  

Ø  Yaş ve entelektüel sermaye değişkenleri işletmelerin tecrübe ve bilgi birikimini 
temsil etmektedir. Her iki değişkenin de finansal başarısızlık riskini azalttığı 
ifade edilebilir. Entelektüel birikimi yüksek işletmeler, rakiplerine göre daha 
avantajlı konuma geçmektedir. 

Ø  Elde edilen bulgulardan büyüklüğün finansal başarısızlık riskini artırdığı 
anlaşılmaktadır. Teoride ölçek ekonomisi sayesinde büyüklüğün olumlu etkileri 
olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunmakla birlikte büyüklüğün kaynak 
verimliliğini azalttığı anlaşılmaktadır.  

Ø  Kâr payı ödemeleri finansal başarısızlık riskini artırmaktadır. Kârın işletme 
bünyesinde yedeklenmesinin işletme başarısı üzerinde olumlu etkilerinin 
bulunduğu ifade edilebilir. 

Bu araştırmada elde edilen bulguların farklı modellerin uygulandığı bir takım ek 
analiz ve araştırmalarla desteklenmesi, çalışmanın güvenilirlik ve tutarlılığının test 
edilmesi açısından katkı sağlayacaktır. Aynı konuda gelecekte çalışma yapacak 
uygulayıcıların çalışmalarında yol gösterici olmak üzere aşağıdaki şekilde önerilerde 
bulunulabilir. 

Ø  Araştırmanın örneklemi Türkiye ölçeğindeki büyük işletmelerden 
oluşturulmuştur. Araştırmada yapılan analizlerin açıklama gücü ve anlamlılık 
düzeyi, daha küçük ölçekli işletmelerin örnekleme dâhil edilerek örneklemin 
genişletilmesi ile artırılabilir.  

Ø  Ayrıca araştırma kapsamındaki değişkenlere ilaveten; yurtdışı satış, maddi duran 
varlık oranı ve makroekonomik değişkenlerin de dâhil edilmesiyle finansal 
başarısızlığa anlamlı etkisi bulunan diğer değişkenlerin saptanması da olasıdır. 
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Extensive Summary 

 
Introduction 

Rapid changes in economic terms, especially since the 1990s, have increased 
uncertainties and future risks for firms. Therefore, the determination of firms’ financial 
risks has become essential for long-term success.  

Financial distress is defined as “the likelihood of bankruptcy, which depends on 
the level of liquid assets as well as on credit availability” (Hendel, 1996, 310). The 
problem of financial distress is gaining importance in view of the number of firm 
failures, following the market failure of the early 1990s. 

The presence in the highly competitive environment in recent years complicates 
the activities of firms. The risk of mild financial failure resulting from loss of firm 
and/or liquidity problem may go up to the bankruptcy of the company. Financially 
distressed firms have problems paying off their due or overdue financial obligations to 
their creditors. In parallel with this situation, understanding financial distress and 
bankruptcy risks is getting important to managers, creditors, auditors and financial 
analysts. 

Numerous studies attempt to predict financial distress based on firm specific 
characteristics. Studies in the literature often focus on the comparison and effectiveness 
of financial failure prediction models. However, while trying to predict which model 
will lead to bankruptcy risk, it is neglected which variables are directly related to 
failure. Therefore, the firm-specific factors which may be the determinants of the 
bankruptcy risk, have been examined within the scope of this study. 

The aim of this study is to determine the firm-specific factors affecting 
bankruptcy risk. Another aim is to contribute to the finance literature. In the model of 
study, modified Altman Z score was used as a proxy of bankruptcy risk. The study 
attempts to test the effects of as many factors as possible to financial distress.  

In this study, the firm-specific factors assumed to affect bankruptcy risk were 
analyzed by applying panel data analysis method. It is expected that the results obtained 
will be evaluated by both financial managers and investors and will guide future 
financial decisions. 
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Method 

The aim of this paper is to reveal the factors affecting bankruptcy risk. In the 
paper, the factors affecting bankruptcy risk is examined by testing 82 listed Turkish 
manufacturing firms traded on Borsa Istanbul, with 410 observations from 2010 to 
2014.  

The situation often arises in financial modeling where the data comprising both 
time series and cross-sectional elements, and such a data set is known as "panel data" or 
"longitudinal data". A panel of data will embody information across both time and 
space. Importantly a panel keeps the same individuals or objects and measures some 
quantity about them over time. (Brooks, 2008: 487).  

This study included all the possible alternatives of the variables (bankruptcy risk, 
value, profitability, size, growth, maturity, dividend paying, free float ratio and 
intellectual capital) and considered the most explanatory ones. 

The data for the variables in the models were obtained using the financial tables 
and audit reports of the firms taken into consideration for the study. The financial tables 
of the firms were accessed through the official web site of the "Public Disclosure 
Platform" (www.kap.gov.tr). Explanations for all the variables are presented in Table 
1. 

Table 1. Variables – Proxies 
VARNAME VARIABLES PROXIES 

(Z’) Bankruptcy Risk Modified Altman Z Score (Z’) 
(ROIC) Profitability Return on Invested Capital 
(LEV) Leverage Long Term Debt / Total Assets 
(SIZE) Size Natural logarithm of Total Assets 

(GROW) Growth (Total Assets t / Total Assets t-1) -1 
(AGE) Maturity Natural logarithm of Firm Age 

(VALUE) Firm Value Natural Logarithm of Tobin’s Q 
(DER) Derivative Dummy Using Derivatives (1-0) 
(DIV) Dividend Payment Dividend Payment / Equity Value 
(OS1) Ownership Structure 1 The Largest Shareholder Equity Ratio 
(OS2) Ownership Structure 2 Publicly Traded Shares / Total Equity 

(VAIC) VAIC Value Added Intellectual Capital 

Modified Altman Z score was used as dependent variable representing bankruptcy 
risk for the model. The following model was composed for the study. 

Model: 

(1)
 

 
It is expected that the variables of profitability, firm value and intellectual capital 

will determine the effect of reducing bankruptcy risk (increasing the Z score). 

Leverage and size are expected to determine the effect of increasing bankruptcy 
risk (reducing the Z score). Nevertheless, there is no clear forecast for the effects of 
growth, age, derivative use, dividend payment and free float ratio. 

'
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

7 7 8 8 9 9 10 10

  
                  
i it it it it it it

it it it it i

Z ROIC LEV SIZE GROW AGE VALUE
DER DIV OS VAIC

α β β β β β β

β β β β ε
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Results 

Two different estimators for the parameters of a panel data regression model as 
treated by Hausmann. Specifically, it is well known that both the “random effects” and 
the “fixed effects” panel estimators are consistent under the assumption that the model 
is correctly specified and that the regressors are independent of the “individual-specific 
effects”. 

It is often said that the random effects model is more appropriate when the entities 
in the sample can be thought of as having been randomly selected from the population, 
but a fixed effect model is more plausible when the entities in the sample effectively 
constitute the entire population (for instance, when the sample comprises all of the 
stocks traded on particular Exchange). However, the random effects approach has a 
major drawback which arises from the fact that it is valid only when the composite error 
term is uncorrelated with all of the explanatory variables. If they are uncorrelated, a 
random effects approach can be used; otherwise the fixed model preferable (Brooks, 
2008: 500).  

The Hausmann test was performed on the models to determine appropriate model. 
The p-value for the tests are less than 1%, indicating that the random effects model is 
not appropriate and that the fixed effects specification is to be preferred. The panel data 
analysis was performed according to the fixed effect model. 

A common assumption in many time series models is that the data are stationary. 
A stationary process has the property that the mean, variance and autocorrelation 
structure do not change over time. Stationarity tests allow verifying whether a series is 
stationary or not. According to Augmented Dickey-Fuller test (ADF), the null 
hypothesis is that the series possesses a unit root and hence is not stationary. In the 
study, ADF unit root test was performed on the final series and it was concluded that the 
series were stationary. 

The coefficient of determinant also called R-squared shows the percentage of the 
effects on the dependent variables explained by the independent variables. The adjusted 
R-squared is considered a more effective result in terms of statistics. Additionally, the F 
statistic shows the overall significance of the model. The model is statistically 
significant at 1% level. According to the results, there is a significant relationship at the 
level of 1% between leverage, liquidity, efficiency and bankruptcy risk.  

While intellectual capital is significant at the level of 5%, profitability is 
significant at the level of 10%. And there is no significant relationship for the other 
variables. 

Conclusion 
Numerous studies have been carried out to develop a suitable model for 

estimating financial distress of firms and for classifying firms according to their 
financial status. However, studies directly identified by the determinants of the financial 
failure risk remain in the minority. In this study, unlike the general literature, it was 
aimed to determine firm-specific factors that affect bankruptcy risk.  

Within the scope of the research, a total of 82 manufacturing firms in Borsa 
İstanbul between the years of 2010 and 2014 were examined by applying multivariate 
model. Modified Altman's Z score which is the dependent variable of the model, 
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developed by Edward I. Altman in 1983 by considering publicly traded manufacturing 
firms. It is assumed that the discriminant function of the relevant test is also effective in 
the Turkish sample. In this regard, the research sample is limited to the manufacturing 
industry in Borsa Istanbul. 

When the results of the research are evaluated in general, the leverage increases 
bankruptcy risk (decreases the Z score); the variables of profitability, liquidity, 
efficiency and intellectual capital decrease bankruptcy risk (increase the Z score). 
Significant findings were not obtained for other variables. 

As predicted, sustainable profitability positively affects financial success. In 
parallel, it has been found that profitability increases firm value and financial 
performance in many studies in the literature.  

As might be expected, strong evidence is found that the leverage increases 
bankruptcy risk. This implies that firms using foreign resources are exposed to the 
negative financial leverage effect. 

Intellectual capital represents the experience and knowledge of the firms. 
According to findings, it can be stated that intellectual capital reduces bankruptcy risk. 
Firms with high intellectual capital have a more advantageous position than their 
competitors. 
 

 


